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I- ريف الماسترعبطاقة ت 

 تحديد مكان التكوين:  .1

 سطيف – 1سطيف: العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري ، جامعة  كلية - 
 : علوم التسيريقسم. 

 :املؤسسات المجموعة. 

 المنسقون: .2

 مسؤول فرقة ميدان التكوين  -

 :علواين عومرالدكتور عكي االسم واللقب 

 أستاذ حماضر قسم أ: الرتبة 

 االتصال معلومات: 036 72 35 6354 01 62 036:فاكس

 ecosetif.com-a.aalouani@univاإللكتروني البريد

منسق / مسؤول فرقة شعبة التكوين -

 األستاذ الدكتور كمال بوعظم:واللقب االسم 

 أستاذ : الرتبة 

 االتصال معلومات : 4000440004 54 01 62 036فاكس 

                 ecosetif.com-k.bouadam@univاإللكتروني البريد

التخصصمسؤولمنسق -

 :هباش شامياالسم واللقب 

 : أستاذ مساعد قسم أالرتبة 

 االتصال معلومات:  400404040054 01 62 036فاكس 

  ecosetif.com-s.habache@univ   اإللكترونيالبريد

المشاركون اآلخرون  3

 : ال شيءاملؤسسات الشريكة األخرى
 ، : شركة كوندور الكرتونيكساالجتماعيون االقتصاديون اآلخروناملؤسسات و الشركاء  -
 
 

mailto:a.aalouani@univ-ecosetif.com
mailto:k.bouadam@univ-ecosetif.com
mailto:s.habache@univ-ecosetif.com
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 إطار وأهداف التكوين:  .4

 

 

 التنظيم العام للتكوين: مكانة المشروع .أ 
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التدقيق ومراقبة 

 التسيري

علوم التسييرالمسار التكويني على مستوى قسم   

إدارة أعمال 

املؤسسات الصغرية 

 واملتوسطة

 إدارة املوارد 

 البشرية

إدارة أعمال 

 عمومية

تدقيق ومراقبة 

 التسيير
 إدارة أعمال 

 م ص م
 

اإلدارة االقليمية 

 والتنمية المحلية

إدارة الجودة 

الشاملة في 

 المؤسسات 

الموارد  إدارة

البشرية 

 وعالقات العمل

 إدارة أعمال املؤسسات
إدارة أعمال وتنمية 

 ومستدامة
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شروط االلتحاق بالماستر .ب 

علوم التسيري: تدقيق ومراقبة التسيري، إدارة ليسانس  اتختصصيسمح للطلبة املسجلني يف نظرا لطبيعة التخصص، 
 التسيريالتابعني ملسار علوم  البشرية، إدارة أعمال عمومية، إدارة أعمال املؤسسات الصغرية واملتوسطة،املوارد 

 االلتحاق هبذا التكوين، يف حدود اإلمكانات املادية والبشرية املوجودة بالكلية. 
 :أهداف التكوين .ج 

 يهدف التكوين إىل:  
 إدارة اجلودة الشاملة؛تعريف عام بأسس  
 التعريف باألسس والقواعد اليت تقوم عليها أنظمة اجلودة الشاملة؛ 
  . إدارة اجلودة الشاملةليكون متخصصا يف جماالت  الطالبتأهيل  
 . وأنشطة العمل اإلداري يف املؤسسات االقتصاديةاإلملام مبجاالت  

حتضري الطلبة للتكوين يف الطور الثالث )دكتوراه(.  
  تهدفةالمؤهالت و القدرات المس .د 

الذين اجتازوا بتفوق مرحلة  علوم التسيريالقدرات املستهدفة يف الطلبة املسجلني يف الليسانس تكمن املؤهالت و 
 الليسانس. 

 القدرات الجهوية والوطنية للقابلية للتشغيل .ه 

حبكم املنافسة املتزايدة اليت أصبحت متيز السوق اجلزائرية، ونظرا للتطورات املتالحقة اليت تشهدها البيئة املؤسسية يف 
اجلزائر، ويف ظل اعتبارات اتفاقيات الشراكة واالستثمار األوروجزائرية، وبوادر انضمام اجلزائر إىل منظمة التجارة العاملية، وهو ما 

تصادية اجلزائرية إىل ضرورة االهتمام بتبين أنظمة إدارة فعالة وكفؤة تتسم باجلودة. ذلك أن اإلبداع يف يدعو املؤسسات االق
املؤسسة ال يقتصر فقط على البعد التكنولوجي بل يتعداه للجانب التنظيمي واإلداري الذي يعترب ذا أثر بالغ على قرارات 

 املؤسسة وجناحها أو إخفاقها.
اجلزائرية باختالف أنواعها وقطاعاهتا، حباجة ماسة اليوم أكثر من أي يوم مضى، إىل احلصول على  مماسبق فإن املؤسسات

اإلطارات املؤهلة علميا، اليت مكنها من خلق نظام متكامل للجودة الشاملة، يسمو باملؤسسة للحصول على خمتلف معايري 
 ق جديدة، ومصادقة على القيمة املعنوية للشركة.اجلودة الدولية، اليت تعترب يف حد ذاهتا شرطا للدخول يف أسوا

، والتخصص يف علومها أنظمة إدارة اجلودة الشاملةأصبح من الضروري التفكري يف تكوين اإلطارات العلمية املؤهلة لفهم 
أمام الطلبة  "إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسساتفرصة التكوين يف ختصص " التسيريوخمتلف أنشطتها؛ ألجل هذا مينح قسم علوم 

 .والباحثني
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 الجسور نحو تخصصات أخرى .و 

 يسمح هذا التكوين للطلبة املستفيدين منه يف االلتحاق بتخصصات أخرى: 
 التدقيق ومراقبة التسيري؛ميكن للطالب أن يتحول للدراسة للحصول على شهادة ماسرت يف  
 إدارة املوارد البشرية وعالقات لعمل؛ميكن للطالب أن يتحول للدراسة للحصول على شهادة ماسرت يف  
 .إمكانية متابعة الدراسة بعد احلصول على شهادة املاسرت بالتسجيل يف الدكتوراه  

 مؤشرات متابعة المشروع  .ز 

 مقررات اللجان البيداغوجية لكل مقياس؛  
 مقررات اللجان البيداغوجية للتخصص؛  
 مذكرة التخرج.  
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اإلمكانيات البشرية المتوفرة 0
 قدرات التأطير  .أ 

 فرقة تأطير التكوين .ب 

 لتأطير الداخليا -1ب

 التوقيع *طبيعة التدخل مخبر البحث التابع الرتبة الشهادة االسم واللقب

  حماضرة، تطبيق،  تأطري املذكرات الشراكة واالستثمار يف م ص م أستاذ  دكتوراه دولة بوهزة حممدأ.د 
  حماضرة، تطبيق،  تأطري املذكرات واالستثمار يف م ص مالشراكة  أستاذ  دكتوراه دولة كمال بوعظمأ.د  

  حماضرة، تطبيق،  تأطري املذكرات الشراكة واالستثمار يف م ص م أستاذ  دكتوراه دولة ملياين حكيمأ.د 
  حماضرة، تطبيق،  تأطري املذكرات الشراكة واالستثمار يف م ص م أستاذ  دكتوراه دولة أ.د بروش زين الدين

  حماضرة، تطبيق،  تأطري املذكرات  أستاذ حماضر"أ" دكتوراه دولة د. حاج صحراوي محودي
  حماضرة، تطبيق،  تأطري املذكرات  "أستاذ حماضر"ب دكتوراه علوم د.العايب عبد الرمحن

  املذكرات حماضرة، تطبيق،  تأطري الشراكة واالستثمار يف م ص م أستاذ حماضر"ب" دكتوراه علوم بوحرود فتيحةد 
  حماضرة، تطبيق،  تأطري املذكرات  أستاذ حماضر"ب" دكتوراه علوم د دالل عظيمي

  حماضرة، تطبيق،  تأطري املذكرات الشراكة واالستثمار يف م ص م أستاذ مساعد "أ" ماجستري هباش سامي أ 
  ، تطبيق، تأطري املذكراتحماضرة  أستاذ مساعد "أ" ماجستري عمران عزالدينأ 
  ، تطبيق، تأطري املذكراتحماضرة  أستاذ مساعد "أ" ماجستري حططاش عبد احلكيمأ 
  حماضرة، تطبيق،  تأطري املذكرات  أستاذ مساعد "أ" ماجستري هدار حلسنأ 
  حماضرة، تطبيق،  تأطري املذكرات  أستاذ مساعد "أ" ماجستري رفيق مرزوقيأ 
  حماضرة، تطبيق،  تأطري املذكرات  مساعد "أ" أستاذ ماجستري ونوغي فتيحةأ 

  حماضرة، تطبيق،  تأطري املذكرات  أستاذ مساعد "أ" ماجستري أ سبيت عزيز
  حماضرة، تطبيق،  تأطري املذكرات  أستاذ مساعد "أ" ماجستري زبار نانوأ 
  حماضرة، تطبيق،  تأطري املذكرات  أستاذ مساعد "أ" ماجستري محودي مهداويأ 
  حماضرة، تطبيق،  تأطري املذكرات  أستاذ مساعد "أ" ماجستري حيياوي فتحيةأ 
  حماضرة، تطبيق،  تأطري املذكرات  أستاذ مساعد "أ" ماجستري عبد السالم حططاشأ 
  حماضرة، تطبيق،  تأطري املذكرات  أستاذ مساعد "أ" ماجستري صليحة رقادأ.
  حماضرة، تطبيق،  تأطري املذكرات  مساعد "أ" أستاذ ماجستري عمر خلفاويأ.
  حماضرة، تطبيق،  تأطري املذكرات  أستاذ مساعد "أ" ماجستري لعقون سليمأ.

 ،  تأطري املذكرات، أخرى)توضح(.تحماضرة، تطبيق، أعمال موجهة، تأطري املرتبصا  *
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التأطير الخارجي-2ب

 التوقيع * طبيعة التدخل مؤسسة االرتباط الشهادة االسم واللقب

  االشراف على التربصات مؤسسة كوندور شهادة الدراسات العليا  أ.الواهم مصطفى
  التدريس والتأطير مؤسسة كوندور شهادة الماجستير أ.قدوج حمزة

 

 الحوصلة اإلجمالية للموارد البشرية  -3ب

الرتبة  العدد الداخلي العدد الخارجي المجموع   

 

0 

 أستاذ التعليم العالي 40
 أستاذ محاضر" أ" 41 
 أستاذ محاضر" ب" 40 
 أستاذ مساعد" أ" 10 
 المجموع 00 00

 

الدعم الدائمين مستخدمو -4ب

 رتبةـــــــــــــــــــــال  الــــــــــعدد

 "بأستاذ محاضر" :ائب العميد المكلف بالبيداغوجيةن 10
 "أ" مساعد: أستاذ علوم التسييررئيس قسم  10
 "ا' مساعد: 'أستاذ المكلف بالتدريس وشؤون الطلبة رئيس القسمنائب  10
 "ا' مساعد: 'أستاذ المكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي نائب رئيس القسم 10
 رئيس المجلس العلمي: أستاذ  10
 رئيس اللجنة العلمية: أستاذ مساعد "أ" 10
 "أ"مسؤول فرقة ميدان التكوين: أستاذ محاضر   10
 مسؤول فرقة شعبة التكوين : أستاذ  10
 'أمسؤول التخصص: 'أستاذ مساعد " 10
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 اإلمكانيات المادية المتوفرة .6

 المخابر البيداغوجية والتجهيزات

 80 قدرات االستيعاب )عدد الطلبة( :  -أ
 

 الرقم اسم التجهيز العدد المالحظات

 41 القاعات 41 

 40 مركز الحسابات 41 

 40 قاعة المطالعة 41 
 

 التخصص ال يتطلب إمكانات مادية كبرية بالنظر إىل عدد الطلبة و بالنظر إىل طبيعة التخصص 
 

 ميادين التربص و التكوين: -ب

 مدة التربص عدد الطلبة مكان التربص 

 أسابيع 0 8 شركة كوندور

 أسابيع 0 8 شركات 

 : التكوين المقترحمخابر البحث لدعم  -ج
  الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب: 11املخرب رقم. 

مخبر الشراكة 

 واالستثمار في 

 م ص م

الدكتور محمد بوهزة ، أستاذ التعليم العاليرئيس المخبر:

 : رقم اعتماد المخبر

 التاريخ:
 رأي رئيس المخبر:
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  :مشاريع البحث الداعمة للتكوين المقترح -د

 تاريخ نهاية المشروع تاريخ بداية المشروع رمز المشروع عنوان مشروع البحث

صناعة المزايا التنافسية في المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة الجزائرية لتفعيل دورها في التنمية 

دراسة ميدانية في المؤسسات المحلية  - االقتصادية
 - بسطيف

 1er janvier 1122 - 

 - 1er janvier 1122  دور إدارة الموارد البشريــــة فـــي قيـــادة التغييـــــــر
أثــر الثقافة التنظيمية علــى اداء المؤسسات 

 االقتصاديــة لواليــة سطيف
 1er janvier 1122 - 

 
 التوثيق المتوفر )عالقته بعرض التكوين المقترح( -و

 :علىتتوفر الكلية 

  عنوانُا باللغة االجنبية  0507نسخة( و 27231عنوانًا باللغة العربية ) 5327كتاب منها:   06991 حتتوي املكتبة على
  نسخة( باإلضافة إىل جمموعة معتربة من القواميس.  10201)

   عنوانا باللغة العربية.39عنواناً باللغة الفرنسية و 75اخلاصة بالعلوم االقتصادية، منها  - وطنية ودولية -جملة  112باإلضافة إىل 

  عنوانا باللغة األجنبية. 159عنوانا باللغة العربية، و 293: منها -الوطنية والدولية -البحوث وامللتقيات  

  3112كتب املؤمترات املنظمة من طرف الكلية منذ سنة. 

 3113/3112إىل مقتنيات جديدة بعنوان السنة اجلامعية  باإلضافة         

 واجلدول التايل يوضح عينة من الكتب املتوفرة على مستوى مكتبات الكلية واليت هلا عالقة مباشرة بالتأمني:

 السنة الرمز المؤلف العنوان

 9110 0ج3107أ/   أبو قحف عبد السالم  الجودة و التمييز في منظمات اإلعمال 

 9110 3107أ/   البادي نواف محمد  الجودة الشاملة في التعليم و تطبيقات األيزو 

 9101 3011أ/   العالم فتحي أحمد يحي  نظام إدارة الجودة الشاملة والمواصفات العالمية 

 9101 3077أ/   الطيطي خضر مصباح  إدارة وصناعة الجودة 

 9101 3077أ/   الطاهر عالء فرح  إدارة الجودة الشاملة 

 9110 9ج3107أ/   الشحادة عبد الرزاق  الجودة و التميز في منظمات اإلعمال 

 9101 3107أ/   البراوي نزار عبد المجيد  إدارة الجودة مدخل للتميز و الريادة : مفاهيم و أسس وتطبيقات 
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 9101 3107أ/   بوكميش لعلى  0111إدارة الجودة الشاملة أيزو 

 9101 9ج3109أ/   زيدان سلمان  إدارة الجودة الشاملة : الفلسفة و مداخل العمل 

 9101 0ج3109أ/   زيدان سلمان  إدارة الجودة الشاملة : الفلسفة و مداخل العمل 

 9110 0001أ/   الهجان إبراهيم مصطفى  الجودة الشاملة في المستشفيات 

 9101 0077أ/   العالم فتحي أحمد  العالميةنظام ادار الجودة الشاملة والمواصفات  

 9101 0171أ/   القزاز اسماعيل ابراهيم  ISO 00100-9119تدقيق أنظمة الجودة :  

 9101 0301أ/   الحريري زافدة عمر  القيادة وإدارة الجودة في التعليم العالي 

 9110 0330أ/   سميرأحمد محمد   الجودة الشاملة وتحقيق الرقابة في البنوك التجارية 

 9101 0031أ/   حيدر علي المسعودي  إدارة تكاليف الجودة إستراتيجيا 

 9101 0067أ/   خضير كاضم محمود  إدارة الجودة في المنظمات المتميزة 

 9110 0069أ/   قاسم نايف علوان  إدارة الجودة الشاملة 

 9101 0060أ/   نجمنجم عبود   إدارة الجودة الشاملة في عصر األنترنيت 

 9101 0061أ/   محمود حسين الوادي  إدارة الجودة الشاملة في الخدمات المصرفية 

 9110 0600أ/   ناظم حسن عبد السيد  محاسبة الجودة

 9110 0797أ/   إيفان جيمسن  الجودة الشاملة 

 9113 0771أ/   مجيد سوسن شاكر  إدارة الجودة الشاملة 

 9116 0177أ/   الدرادكة مأمون سليمان  الجودة الشاملة وخدمة العمالء إدارة 

 9110 0690أ/   ابراهيم محمد محمد  إدارة الجودة من المنظور اإلداري 

 9110 0177أ/   الحداد عواطف ابراهيم  إدارة الجودة الشاملة 

 9113 0171أ/   الطائي يوسف حجيم  إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي 

 9116 0191أ/   علوان قاسم نايف  إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات اإليزو 

 9111 0193أ/   النعيمي محمد عبد العال  إدارة الجودة المعاصرة 

 9110 0100أ/   الطائي يوسف جحيم  نظم إدارة الجودة في المنظمات اإلنتاجية والخدمية 

 SIX SIGMA 9111 6010أ/   القزاز اسماعيل ابراهيم  وأساليب حديثة أخرى في إدارة الجودة الشاملة 

 9111 6007أ/   محمد محمد عبد الفتاح  إدارة الجودة الشاملة بمنظمات الرعاية اإلجتماعية 
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Plan qualité du logiciel et des service internet Vauquier 
Dominique  A/4433 2003 

 Qualité - sécurité emrronnement Froman Bernard  A/4430  

 la certification qualité à l'usage des TPE - 
PME - PMI : guide de lecture de la norme 
ISO9001 : 2000. 

A.F.A.QU.  A/4318 2003 

 les nouvelles pratiques de l'audit qualité 
interne : les outils de la qualité 

krebs geneviève  A/4341 2007 

 l'audit stratégique : qualité et efficacité des 
organisations. 

weill michel  A/4373 2007 

 L'audit qualité interne : manager avaec 
efficacité sons processus d'audit 

Villalonga 
Christophe  A/4189 2007 

 Audit combine qualité supply chain : 
sécuriser relations client - fournisseurs 

Hohmam Christian  A/4167 2004 

 guide de la qualité du contrôle et de la 
normalisation 

  A/3833 2004 

 08 qualités pour diriger auterement huppert remi  A/3793 2006 

 ISO 9000 version 2000 : pour un pratique 
renouvlée du management de la qualité 

Mitonneau Henri  A/3739  

 Pour une certification qualité gagnante : 
Avant,pendant,aprés 

Cattan Michel  A/3731 2003 

 LE guide qualité de résolution de problème : 
le secret de l'efficacité japonaise 

Hosotani katsuya  A/3471 1997 

 La gestion de la qualité Ishikawa kaoru  A/3454 2002 

 Conduire une démarche qualité Détrie Philippe  A/3423 2001 

 Le contrôle technique de qualité Teillac M.  A/0630 1961 

 L'Efficacité dans le travail administratif : 
étude des coùts- contrôle de la qualité- 
programation du travail 

Grillo E.V.  A/0645 1966 
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 هذا باالضافة إىل ما تقدمه املكتبة االلكرتونية من مقاالت وحبوث وكتب إلكرتونية ختص التخصص.   
 

 :االتصالوتكنولوجيات اإلعالم وفضاءات  األعمال الشخصية  -هـ 

 تتوفر الكلية على: 

 7 مقسمة على مستويات الدراسة، حيث توفر مكتبة لطلبة اجلذع املشرتك، ومكتبة عامة على العناوينومحدثة  مكتبات كاملة التجهيز ،
 مستوى املقر الرئيس للكلية، باإلضافة إىل ختصيص مكتبة لطلبة املاسرت والدراسات العليا على مستوى مدارس الدكتوراه؛

  ؛مقعد 011خاصة هبا أكثر من  كل مكتبة مزودة بقاعة مطالعةكما أن 

 توفري خاصية البحث عن الكتب آليا عرب أجهزة خمصصة للعملية، ومن خالل موقع الكلية على االنرتنت؛ 

  شبكة الويفي توفر الكلية خدمة االنرتنت علىwifi تغطي مدارس الدكتوراه وقاعات املكتبات واملطالعة مجيعها؛ 

 مرجع علمي يف االقتصاد؛ 7111ت للكلية توفر إمكانية الولوج والتحميل ألكثر من على شبكة االنرتانا مكتبة الكترونية 

 ،مكتبته الخاصة وقاعة االنترنت وتجهيزات االعالم اآللي والطباعة  يوفر خمرب الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة
 والنسخ؛

 7 كمبيوتر ثابت؛  171هبا أكثر من  قاعات أنترنت 

 6 ؛حسابات مراكز 

  مجيع قاعات الدراسة جمهزة بأجهزة اإلعالم اآليل وآالت العرضdata-show P؛ 

  ديناميكي وفعال،  موقع الكترونيباإلضافة لتوفر الكلية علىecosetif.com-www.univ  .يوفر العديد من اخلدمات للطلبة 

 L'Informatisation des entreprises : qualité 
productive rentabilié des projets 

Pradels J.L.  A/2764 1981 

 Les Outils du management de la qualité Bernillon A.  A/2418 1995 

http://www.univ-ecosetif.com/
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I- : بطاقة التنظيم السداسي للتعليم 

 السداسي األول: - 1

 وحدة التعليم
إجمالي الحجم 

 الساعي

 األرصدة المعامل الحجم الساعي السداسي توزيع
 نوع التقييم

 امتحان متواصل أعمال فردية أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة

   81 9 861 3 66 66 033 التعليم األساسية وحدة

 امتحان متواصل 1 0 16 - 22 22 833 نظرية الجودة

 امتحان متواصل 1 0 16 - 22 22 833 ادارة المشاريع

 امتحان متواصل 1 0 16 - 22 22 833 زبون  -إدارة العالقة مورد

   83 6 66 3 66 66 891 التعليم االستكشافية وحدة

 امتحان متواصل 0 0 22 - 22 00 66 إدارة المعرفة

 امتحان متواصل 2 2 22 - 22 00 66 والثقافة التنظيمية إدارة التغيير

 امتحان متواصل 4 2 22 - 22 22 66 إدارة الكفاءات

   1 2 06 22 22 22 832 املنهجيةالتعليم  وحدة

 امتحان متواصل 2 0 81 00 - - 04 8اللغات األجنبية 

 امتحان متواصل 0 0 81 - 22 00 62 8اإلعالم اآللي 

   03 23 273 22 814 814 633 0جمموع السداسي 
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 السداسي الثاني: -2

 وحدة التعليم
إجمالي الحجم 

 الساعي 

 األرصدة المعامل توزيعالحجم الساعي السداسي
 نوع التقييم

 امتحان متواصل أعمال فردية أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة

 81 9 861 3 66 66 033 وحدة التعليم األساسية
  

 امتحان متواصل 1 0 16 - 22 22 833 8معايير الجودة 

 امتحان متواصل 1 0 16 - 22 22 833 العمليات إدارة

 امتحان متواصل 1 0 16 - 22 22 833 أنظمة الجودة لألمن والسالمة المهنية

 83 6 66 3 66 66 891 وحدة التعليم االستكشافية
  

 امتحان متواصل 0 0 22 - 22 00 66 للرقابة على الجودة نظام المعلومات

 امتحان متواصل 1 2 22 - 22 22 66 التحليل االستراتيجي

 1 2 06 22 22 22 832 وحدة التعليم املنهجية
  

 امتحان متواصل 2 0 81 00 - - 04 2اللغات األجنبية 

 امتحان متواصل spss  (8) 62 00 22 - 81 0 0تحليل البيانات باستخدام 

 03 23 273 22 814 814 633 2جمموع السداسي 
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 السداسي الثالث:  -3

 وحدة التعليم
إجمالي الحجم 

 الساعي

 األرصدة المعامل توزيعالحجم الساعي السداسي
 نوع التقييم

 امتحان متواصل أعمال فردية أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة

 84 83 861 3 66 66 033 وحدة التعليم األساسية
  

 امتحان متواصل 1 0 16 - 22 22 833 2معايير الجودة 

 امتحان متواصل 4 0 16 - 22 22 833 والسالمة المهنية تدقيق أنظمة الجودة والبيئة

 امتحان متواصل 1 4 16 - 22 22 833 الجودة في المنظمات الحكومية

 1 1 44 3 44 44 802 وحدة التعليم االستكشافية
  

 امتحان متواصل 0 3 22 - 22 00 66 الضبط االحصائي للجودة

 امتحان متواصل 4 2 22 - 22 00 66 العمل أخالقيات

 1 1 13 66 3 22 861 وحدة التعليم املنهجية
  

 امتحان متواصل 0 0 22 - - 22 00 منهجية البجث العلمي

 امتحان متواصل 2 0 06 00 - - 85 0اللغات األجنبية 

 امتحان متواصل spss (2) 66 - - 00 22 0 0تحليل البيانات باستخدام 

 03 23 084 44 883 802 633 0جمموع السداسي 
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  تقرير نهاية الدراسةالسداسي الرابع:  - 4

 األرصدة المعامل للسداسيالحجم الساعي  
 04 0 04 ندوة: 

 04 0 004 التربص والمذكرة
 30 0 344 0مجموع السداسي 

 حوصلة شاملة للتكوين: -5

 و ت
 المجموع األفقية المنهجية االستكشافية األساسية ح س

 481 - 66 814 891 محاضرة

 096 - 44 814 891 أعمال موجهة

 883 - 004 44 44 أعمال تطبيقية

 183 - 812 814 134 عمل شخصي

 stage - - - 033 063  عمل آخر)محدد(

 2304 033 072 462 933 المجموع

 823 23 81 21 14 األرصدة

 % 100 % 8637 % 81 % 2030 % 41 % األرصدة لكل وحدة تعليم
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III- بطاقات تنظيم وحدات التعليم 

 السداسي األول: -1

  اضرة : ـــــمح ساعة 154

توزيع الحجم الساعي 

لوحدة التعليم والمواد 

 المكونة لها

  أعمال موجهة:  ساعة 154

  أعمال تطبيقية : ساعة 22

  ي :ـــعمل شخص ساعة 270

 نظرية الجودة أرصدة 5

 رصيد  00الوحدة األساسية =  

األرصدة و المعامالت 

 لوحدة التعليمالممنوحة  

 وكذا للمواد المكونة لها

 ادارة المشاريع أرصدة 5

 زبون  -إدارة العالقة مورد أرصدة 5

 إدارة المعرفة أرصدة 4

 والثقافة التنظيمية إدارة التغيير أرصدة 0 أرصدة 04الوحدة االستكشافية = 

 إدارة الكفاءات أرصدة 4

 0اللغات األجنبية  رصيد 0
 أرصدة  0= الوحدة المنهجية 

 0اإلعالم اآللي  رصيد 3

 نوع التقييم تقييم متواصل وامتحان / تقرير

 الوحدة األساسية:

 

 

 وصف المواد

 نظرية الجودة :  0المادة 
النماذج ونظرياهتا املختلفة ، وكذا أبعادها و  اجلودةجمال  يف حديثا وعلميا فكريا يعطي هذا املقياس إطارا

املختلفة هلا، كما يتناول أيضا عالقة اجلودة بثقافة املنظمة .باإلضافة  إىل دور اإلدارة العليا يف تطبيق نظم 
 .املوجودة بينهما  االختالفاتاجلودة ،كما يتطرق إىل املدرستني األمريكية و اليابانية للجودة و 

 ادارة المشاريع :  0المادة 
النظري و املفاهيمي إلدارة املشاريع و كذا الدور الذي يلعبه يف إرساء اسرتاتيجية  يتناول هذا املقياس االطار

أيضا اخلطوات  يتناولكما  اجلودة الشاملة، حيث يتناول أسس اختيار املشاريع ، تنفيذ و قيادة املشروع،
املوارد بطريقة  استغالل املشروع بكفاءة ، من خالل التخطيط  و التنظيم اجليد للمشروع، إلدارةالالزمة 

 عقالنية ، كما يتناول أيضا عملييت ادارة املخاطر و ادارة التغيري اليت تصاحب سريورة املشروع .
 زبون  -إدارة العالقة مورد :  3المادة 

اجلودة  إلدارةيتناول هدا املقياس املفاهيم االساسية لعالقة مورد زبون , كما يتناول دور هذه العالقة كمدخل 
كما   الشاملة كما يتناول حتديات العالقة مورد زبون كما يتطرق اىل عالقة مورد زبون الداخلية و اخلارجية
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 .Kambanيتطرق اىل طريقة 
:الوحدة االستكشافية

 إدارة المعرفة: 40المادة 
كما يعطي    ،املقياس إىل تزويد الطالب مبفاهيم و نظريات إدارة املعرفة والتنقيب عن البيانات هذا يهدف 

كما يتناول حلقات املعرفة ،  اخللفية النظرية العلمية و املهارات التطبيقية الالزمة إلدارة املعرفة و التعامل معها 
املعرفة و االساليب املتبعة يف مجع املعرفة و تبويبها النماذج التطبيقية املتبعة يف إدارة ، إضافة إىل ها ئصو خصا

 و توزيعها خلدمة األهداف العامة للمنظمة .
 والثقافة التنظيمية إدارة التغيير: 40المادة 
. وتنمية إىل التعريف بالتغيري والتطوير التنظيمي من حيث: املفهوم، واألساليب والتطور هذا املقياسيسعى 

له و كذا املهارات  املخططالتنظيمي مهارات الطالب يف جمال التغيري والتطوير التنظيمي، كما يتناول التغيري 
 ،األداءهذا التغيري بنجاح ، كما يتناول سبل اختيار االسرتاتيجيات و املداخل املناسبة لتحسني  إلدارةالالزمة 

 .ق التعامل معهاكما يتطرق إىل مقاومة التغيري كحتمية و طر 
 إدارة الكفاءات: 43المادة 

يعطي هذا املقياس إطارا فكريا وعلميا حديثا يف جمال ادارة املوارد البشرية ، كما يتناول دور  عملية تطوير 
الكفاءات يف تطبيق نظم اجلودة الشاملة، كما يهدف هذا املقياس إىل تعريف الطالب بكيفية تقييم و تطوير 

 .إضافة إىل منهجية و طرق تطويرهاالكفاءات داخل املنظمة ، 
 وحدة المنهجية )الثقافة العامة(

 0: اللغات األجنبية 40المادة 
متعلق باألساس باملصطلحات العلمية والفنية  اللغات األجنبيةمتكن املادة الطالب من تكوين خمزون لغوي يف 

 .للجودة الشاملة، خاصة وأهنا اللغة املستعملة أكثر يف جمال االدارة يف اجلزائر
 اآللي اإلعالم: 40المادة 

يف  أن يصبح الطالب قادرا على االستعمال والتحكم يف بناء قواعد البيانات واستخدام الربامج املتخصصة
 احملاسيب .حتليل املعطيات الرياضيةـ املالية ، التدقيق املايل و 
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 السداسي الثاني: -2

  اضرة : ـــــمح ساعة 154

توزيع الحجم الساعي 

والمواد لوحدة التعليم 

 المكونة لها

  أعمال موجهة:  ساعة 154

  أعمال تطبيقية : ساعة 22

  ي :ـــعمل شخص ساعة 270

 8معايير الجودة  أرصدة 0

 رصيد  00الوحدة األساسية =  

األرصدة و المعامالت 

 الممنوحة  لوحدة التعليم

 وكذا للمواد المكونة لها

 العمليات إدارة أرصدة 0

 أنظمة الجودة لألمن والسالمة المهنية أرصدة 0

 للرقابة على الجودة نظام المعلومات أرصدة 0
 أرصدة  04الوحدة االستكشافية = 

 التحليل االستراتيجي أرصدة 0

 2اللغات األجنبية  رصيد 0
 أرصدة  0= الوحدة المنهجية 

 spss  (8)تحليل البيانات باستخدام  رصيد 3

 نوع التقييم متواصل وامتحان / تقرير تقييم

 الوحدة األساسية:

 

 

 وصف المواد

 8معايير الجودة  :  0المادة 
،من خالل التطرق 10111و  6111عامة حول معايري اجلودة  مفاهيماعطاء الطالب إىل  املقياسهذا يهدف 

سواء تعلق األمر بالتخطيط أو بتقييم اآلداء ،كما يتناول أمهية الدور  اخلاصة باملعيارينتطلبات امل ملبادئ وا إىل 
 .نمية املستدامةالذي تلعبه هذه املعايري يف تطبيق اسرتاتيجية الت

 العمليات إدارة: 40المادة 
عن اعادة ترتيب وبناء العمليات و الوظائف داخل املنظمة ، و كما يسمح  علميا حديثا مينح هذا املقياس إطارا

ة مفاهيم إعادة هندسة العمليات اإلدارية و كذا االختالفات املوجودة بني إعادة هندسة العمليات اإلداريباستيعاب 
وأيضا فهم  (األعمال )أي حتليل سلسلة القيمةعملية منذجة ، كما يتناول )االستعراض( وحتسينات العمليات

 .األنشطة اإلضافية إلدارة هذه العملية
 ألمن والسالمة المهنيةللبيئة وا أنظمة الجودة: 43المادة 

املهنية( من حيث التعريف ،أبعاد   البيئة و السالمة)االمن  أنظمة اإلدارة املتكاملةحول مفاهيم هذا املقياس  يقدم
طات الواجب اتباعها من أجل بناء نظام لكل بعد من أبعاد احملإضافة إىل هذا يبني الكيفية و  كل واحدة منها،

 .اإلدارة الشاملة  ،كما يبحث املقياس هذا التوجه كخيار اسرتاتيجي له مميزاته املرتبطة بالبيئة و السالمة املهنية
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:الوحدة االستكشافية

 للرقابة على الجودة نظام المعلومات: 40المادة 
اإلطار املفاهيمي لنظم املعلومات بصفة خاصة وتطبيقاهتا املختلفة يف جماالت النشاط املختلفة يتناول هذا املقياس 

كما  للمنظمة، ويركز أيضا على الربط بني األبعاد الثالثة لنظام املعلومات: البعد املعلومايت، التكنولوجي والتنظيمي.
 .عد البياناتيعرج على اجلانب اآليل بإدماج دراسات حالة يف نظم إدارة قوا

 التحليل االستراتيجي : 0المادة 
يعطي مقياس التحليل االسرتاتيجي إطارا نظريا لتحليل حالة منظمة ما يف إطار بيئة معينة، كما يتناول أيضا أبعاد 

، و يتطرق أيضا إىل أساليب  االسرتاتيجياستعراض أدوات التحليل  إضافة إىلالبيئة املختلفة و تأثريها على املنظمة 
حتليل البيئة الداخلية و البيئة اخلارجية ، مما يسمح بتحديد مكامن القوة و الضعف بالنسبة للمنظمة ، و كذا 

مبادئ وأساليب ذا وكعملية بناء االسرتاتيجة  كما يتناول  التهديدات و الفرص اليت تفرضها البيئة اخلارجية .
 .هاوتقنيات تطبيق

 المنهجية )الثقافة العامة( وحدة

 0: اللغات األجنبية 40المادة 
متعلق باألساس باملصطلحات العلمية والفنية لعلم ات األجنبية ن خمزون لغوي يف اللغيمتكن املادة الطالب من تكو 

 .اجلودة الشاملة  مبختلف تشعباته
 spss  (8)تحليل البيانات باستخدام : 40المادة 

هبدف متكني الطالب يف مستوى املاسرت من أدوات البحث العلمي، توفر مادة املعاينة االحصائية أول املراحل 
اليت عادة ما تبىن الدراسات  التقييم والتدقيقلذلك خاصة وأن هلا عالقة مباشرة وذات امهية كبرية بالنسبة لدراسة 

 .لعينات خمتلفةاالستشرافية له على معاينات إحصائية التقييمية و 
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 السداسي الثالث: -3

  اضرة : ـــــمح ساعة 132

توزيع الحجم الساعي 

لوحدة التعليم والمواد 

 المكونة لها

  أعمال موجهة:  ساعة 118

  أعمال تطبيقية : ساعة 44

  ي :ـــعمل شخص ساعة 314

 2معايير الجودة  أرصدة 0

 رصيد  00الوحدة األساسية =  

األرصدة و المعامالت 

 الممنوحة  لوحدة التعليم

 وكذا للمواد المكونة لها

 والسالمة المهنية تدقيق أنظمة الجودة والبيئة أرصدة 0

 الجودة في المنظمات الحكومية أرصدة 0

 0الوحدة االستكشافية =  الضبط االحصائي للجودة أرصدة 0
 عالقات العمل أرصدة 0 أرصدة

 منهجية البجث العلمي رصيد 3

 0اللغات األجنبية  رصيد 0 أرصدة 0الوحدة المنهجية = 

 spss (2)تحليل البيانات باستخدام  رصيد 3

 نوع التقييم تقييم متواصل وامتحان / تقرير

 الوحدة األساسية:

 

 

 وصف المواد

 2معايير الجودة :  0المادة 
، من خالل  iso  39111و iso  17111 عامة حول معايري اجلودة مفاهيماعطاء الطالب إىل  املقياسهذا يهدف 

 .اخلاصة باملعيارينتطلبات امل ملبادئ وا التطرق إىل 
 والسالمة المهنية تدقيق أنظمة الجودة والبيئة :  0المادة 

 كما يسمح ،و السالمة املهنية يتناول هذا املقياس وظيفة التدقيق باعتبارها أداة للتحسني املستمر لنظم اجلودة و البيئة 
 و حسب عالية بكفاءة اجلودة تدقيق لعملية مقاربة يعطي  كما ، التدقيق يف املطبقة التقنيات استخدام  كفاءة بتطوير
 .و البيئة و السالمة املهنية اجلودة تدقيق ادارة يف املستخدمة الطرق و باملعارف االملام على ساعد ،كما االساسية املعايري

 الجودة في المنظمات الحكومية :  3المادة 
األمر االطالع والتحليل للنظام  املنظمات احلكومية عن املؤسسات األخرى، يقتصينظرا لالختالف اجلوهري لطبيعة 

اجلودة واألداء الذي مييز املؤسسات العامة عن غريها من املؤسسات وهو ما يهدق له املقياس الذي سيعاجل ويبتطرق 
.لتطبيقات اجلودة يف خمتلف املؤسسات العمومية

:الوحدة االستكشافية
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 الضبط  اإلحصائي للجودة :  0المادة 
 األساليب يستخدم حىت الالزمة املهاراتاملتعلقة بضبط اجلودة ، كما يتناول   والعملية النظرية األسسيتناول هذا املقياس 

 جيد ويفهم،  املشاكل حل ىف للمسامهة وحتليلها املنحنيات خرائط قراءةكما يسمح للطالب ب اجلودة لضبط اإلحصائية
 .كاسرتاتيجية عامة للمنظمة للجودة والعملية النظرية لألسس

 عالقات العمل: 40المادة  
لعالقات العمل .كما يسعى لفهم صياغة العالقات االجتماعية يف اطار العمل يتناول هذا املقياس اإلطار املفاهيمي 

املوجودة بني األطراف املختلفة يف املنظمة حتديد العالقات و التفاعالت كما يسمح مبعرفة كيفية ،  باعتبارها  نظم معقدة  
 .من خالل دراسة بيئة العمل

 وحدة المنهجية )الثقافة العامة(

  منهجية البحث العلمي :40المادة 
متكن املادة من توجيه الطالب وترشيد خطواهتا العملية والفنية يف إجناز تقرير هناية الدراسة، من خالل تعلميه خطوات 
البحث ومراحله مع الرتكيز على طبيعة التقارير امليدانية واختالفها عن املذكرات وابراز اهلدف منها، خاصة وأن الطالب 

 .جمذكرة التخر يعد خالل السداسي األخري 
 spss0تحليل البيانات باستخدام : 40المادة 

، ويعتمد املقياس على spssطرق حتليل البيانات اجملمعة يف الدراسات امليدانية، من خالل برنامج يستعرض املقياس 
ها املمارسة العملية للربنامج عرب حصص تطبيقية متكنه من فهم آلية االستخدام واالستفادة من خمتف املؤشرات اليت يقدم

 .الربنامج
 3اللغات األجنبية  :40المادة 

يف السداسي الثالث تركز مادة اللغات األجنبية على تنمية القدرات اللغوية للطالب يف االجنليزية، حيث يتعرف على 
 املصطلحات التقنية إلدارة اجلودة الشاملة، وتوظيفها واستعماهلا يف جمال البحث الذي يستعد له.
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IV - البرنامج المفصل لكل مادة 
 (تقديم بطاقة مفصلة لكل مادة) 
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 إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسساتعنوان املاسرت: 
 

 :نظرية اجلودة المادة 

 :األول السداسي  

 :فتيحة بوحرود أ.  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية  

 :فتيحة بوحرودأ.  األستاذ المسؤول على المادة 

 أهداف التعليم: .1

 :بعد دراسة هذا املقياس سيكون الطالب قادرا على أن

 . يلم باملفاهيم املختلفة للجودة سواء تعلق األمر باملفاهيم احلديثة أو املفاهيم التقليدية •

 . يلم مبداخل اجلودة وأبعادها املختلفة و كذا املستويات و اخلصائص •

 يتعرف على خمتلف مدارس مناذج اجلودة واالختالفات املوجودة بينها . •

 المعارف المسبقة المطلوبة : .2

حول إدارة اجلودة الشاملة، خاصة أن هذا التخصص ال يتوفر ال يفرتض حصول الطالب على معارف مسبقة 

 على مستوى مرحلة ليسانس.

 محتوى المادة: .3

 . مفهوم اجلودة1

 للجودة )جودة املنتوج(املنظور التقليدي 

 اجلودة الشاملة( –. املنظور احلديث للجودة )جودة املنظمة2.1

. التطور التارخيي ملفهوم اجلودة )مرحلة احلضارات القدمية، احلصور الوسطى، العهد اإلسالمي، 3.1

 الثورة الصناعية، الفكر التنظيمي، الرقابة على اجلودة، ضمان اجلودة، وآخر املرحلة اجلودة

 الشاملة(

 أبعاد ومداخل دراسة اجلودة يف املنظمة

 . أبعاد اجلودة1.2

 . خصائص اجلودة2.2

 . مستويات اجلودة3.2

 (Garvin. مداخل دراسة اجلودة )املداخل اخلمسة لقارفن 4.2

 مدرسة اجلودة
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. املدرسة األمريكية للجودة ) مساهمات كل من ادوارد دميينج، جوزاف جيوران، فليب 1.3

 ، أرماند فيجينبوم، ...إخ(كروسيب

. املدرسة اليابانية للجودة )مساهمات كل من كاورو ايشيكاوا، جينيشي تاكوشي، 2.3

 تايشي أونو....إخ(

 تكلفة اجلودة

 . مفهوم تكلفة اجلودة )النظرة الكالسيكية والنظرة احلديثة لتكلفة اجلودة(1.4

 . أنواع تكلفة اجلودة2.4

 دة )األهمية وأساليب القياس والتقييم(. دراسة تكاليف اجلو3.4

 مناذج اجلودة 

 . النموذج األمريكي للجودة )مالكوم بالدريج(1.1

 . النموذج الياباني للجودة2.1

 . النموذج األوروبي للجودة3.1

 . مناذج الدول العربية )النموذج األردني، النموذج السعودي، ...(4.1

 اجلودة اجلزائرية(. النموذج اجلزائري للجودة )جائزة 1.1

 

 قائمة المراجع .4

محود خضري كاضم : إدارة اجلودة و خدمة العمالء، دار املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة،  .1

 0440األردن،.

 .0440مجال الدين لعويسات، إدارة اجلودة الشاملة،دارهومه، اجلزائر،  .0

 .0444، دار دجلة، عمان، 0448نسخة   1441إمساعيل القزاز، التطبيق العملي للمواصفة ايزو  .0

إيقام، جيمس، دين جيمس ، اجلودة الشاملة، االدارة والتنظيم واالسرتاتيجية تعريب د. سرور علي ،    .0

 . 0441إقراميا سرور، الرياض دار املنتل، 

 .0414جلبيوري، ميسر أمحد،  إدارة اجلودة جوانب نظرية ، معهد االدارة العامة ، الرياض.  .5

 . 0445، عمام، دار الثقافة.  ISO 9000ة اجلودة الشاملة ومتطلبات األيزو راسا نايف، إدار .6

 .0448فلجي بن عواد،  املقدمة الكاملة يف إدارة اجلودة الشاملة ، الرياض النادي األدبي.  .7

 

 طريقة التقييم: .5

 خيضع التقييم إىل النظام املتواصل و إجراء امتحان
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 يف املؤسسات إدارة اجلودة الشاملةعنوان املاسرت: 
 

 :ادارة المشاريع المادة    

 :األول السداسي  

 :فتيحة بوحرود أ.  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية  

 :هباش ساميأ.  األستاذ المسؤول على المادة 

 أهداف التعليم: .1

 :بعد دراسة هذا املقياس سيكون الطالب قادرا على أن

 حتديد أسس أختيار املشاريع ؛ 

  بأدوات إدارة املشاريع ؛االملام 

 حتديد اخلطوات الالزمة إلدارة املشروع بكفاءة ؛ 

   التحكم بآليات إدارة املخاطر وإدارة التغيري 

 

 المعارف المسبقة المطلوبة :. .2

  ملما مبقاييس اقتصاد املؤسسة وتسيري املؤسسة واملنظمات.يتوجب على الطالب أن يكون 
 

 محتوى المادة: .3

 مفاهيم أساسية املشروعات و إدارة املشروعات ؛ احملور األول :

 دورة حياة املشروعات و تنظيمه ؛احملور الثاني :

 أدوات إدارة املشروعات ؛  احملور الثالث :

 التخطيط الزمين للمشروعات و أساليبه ؛ احملور الرابع :

 التحكم يف موارد و تكاليف املشروعات ؛احملور اخلامس :

 قود و العطاءات و املناقصات؛الع احملور السادس :

 إدارة خماطر املشروعات .احملور السابع :
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 قائمة المراجع .4

 2008للنشر,  حممد بن راشد آل مكتوم و العبيكان ,إدارة املشاريع ,وليد شحادة – 1
1. Scott Berkun ,The Art of Project Management ,ed O'Reilly Media, 2005 

 

 طريقة التقييم: .5

 
 خيضع التقييم إىل النظام املتواصل و إجراء امتحان

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.goodreads.com/author/show/4463004._
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 إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسساتعنوان املاسرت: 
 

 :زبون  -إدارة العالقة مورد المادة 

 :األول السداسي  

  فتيحة بوحرود أ.  المسؤول عن الوحدة التعليمية:األستاذ   

 :عبد احلكيم حططاشأ.  األستاذ المسؤول على المادة 

 أهداف التعليم: .1

واملوردين، وضبطها وفق األنظمة االدارية اليت   العالقة مع الزيائنيتمكن الطالب بنهاية املقياس من 

 تسريها من أجل متكني املؤسسة من الرفع من أداء أنظمتها التسويقية.

 المعارف المسبقة المطلوبة : .2

 بالتسويق/ تكنولوجيا االعالم واالتصال،...يفرتض بالطالب أن يكون له إملام 

 محتوى المادة: .3

 مقــــــدمة
 إدارة العالقة مع الزبون الفصل األول: مدخل إىل

 متهيـــد 

 )املبحث األول: الزبون )العميل 

 املطلب األول: تعريف الزبون 

 املطلب الثاني: أهمية الزبون للمؤسسة وتكلفة فقدانه 

  املبحث الثاني: إدارة العالقة مع الزبون(CRM) 

 املطلب األول: التطور التارخيي للعالقة مع الزبون 

  إدارة العالقة مع الزبوناملطلب الثاني: تعريف(CRM) 

 املطلب الثالث: ثقافة التوجه بالزبون، نقطة البداية إلدارة العالقة مع الزبون 

  املطلب الرابع: أهداف إدارة العالقة مع الزبون 

  املبحث الثالث: املفهوم التسويقي يف ظل إدارة العالقة مع الزبون 

 املطلب األول: التوجه باملفهوم التسويقي 

 املطلب الثاني: التسويق العالئقي 
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 الفصل الثاني: أنشطة إدارة العالقة مع الزبون، ودور التكنولوجيا يف دعمها

 متهيــد 

 املبحث األول: أنشطة إدارة العالقة مع الزبون 

 املطلب األول: معرفة الزبون 

 املطلب الثاني: جتزئة الزبائن 

 املطلب الثالث: االستماع إىل الزبون 

 لرابع:إدارة شكاوى الزبائناملطلب ا 

 املطلب اخلامس: خدمة الزبون 

 املطلب السادس:متابعة معدالت الرضا والوفاء 

                                                        املبحث الثاني: دور التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال يف دعم وتفعيل               

 ع الزبونأنشطة إدارة العالقة م

 املطلب األول: دور التكنولوجيا بوجه عام وحدودها 

 املطلب الثاني: مناذج من تطبيقات التكنولوجيا يف جمال إدارة العالقة مع الزبائن 

 :المراجعقائمة   .4

املنضمة العربية  ،العالقة بني املشرتي و املورد مدخل للتسويق بالعالقات  ،جهان عبد املنعم .1

 . 2006، للتنمية االدارية 

 . 3116عبد احلميد عبد الفتاح املغربي ،ادارة التسويق ، دار الكتب  ، .3
 

 باللغة األجنبية :
1. Hervé Garin , la relation client fournisseur, éd afnor ,1996. 

2. Jean François Dhenin, Gestion la relation client fournisseur, éd Casteilla , 

2001. 

3. Georges Epinette, benoit le boucher, pierre Dominique martin, ESCM et 

sourcing it : le référentielle de la relation client fournisseur éd dunod,2009. 

4. Wolters kluwer , RES : comment refend la relation client fournisseur, ed 

Harmattan, paris 2010  

 
 قييم:طريقة الت .1

خيضع التقييم إىل النظام املتواصل و إجراء امتحان
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 إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسساتعنوان املاسرت: 
 

 :إدارة المعرفة المادة  

 :األول السداسي  

 :هدار حلسن أ.  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

 :د. دالل عظيمي األستاذ المسؤول على المادة 

 أهداف التعليم: .1

كما   ،البيانات  عن والتنقيب املعرفة إدارة نظريات و املقياس إىل تزويد الطالب مبفاهيمهذا يهدف 

كما يتناول ، يعطي اخللفية النظرية العلمية و املهارات التطبيقية الالزمة إلدارة املعرفة و التعامل معها 

ارة املعرفة و االساليب املتبعة يف النماذج التطبيقية املتبعة يف إد، إضافة إىل ها ئصحلقات املعرفة و خصا

 .مجع املعرفة و تبويبها و توزيعها خلدمة األهداف العامة للمنظمة

 المعارف المسبقة المطلوبة : .2

يتوجب على الطالب أن يكون ملما ببعض اجلوانب املتعلقة بإدارة األعمال على غرار: نظرية املنظمة، وظائف 
 .نظم املعلوماتاملنظمة، 

 المادة: محتوى .3

 مقدمة:
 احلاجة إىل املعرفة وإدارتها يف املنظمات املعاصرة:  .0

 من جمتمع واقتصاد املعرفة إىل منظمات املعرفة  -1

 مفاهيم عامة حول املعرفة وإدارتها -0  -0

 أبعاد وحمددات إدارة املعرفة   - 0 -1

 مناذج وعمليات إدارة املعرفة يف املنظمة  -0 -1

 معوقات إدارة املعرفة -5 -1

 دور وأهمية اإلبداع يف املنظمة   .0

 اإلبداع ) النشأة التطور واملفهوم ( -1 -0

 متطلبات اإلبداع   - 0 - 0

 مراحل عملية اإلبداع -0  -0 

 عوامل دعم وتنمية التفكري اإلبداعي  -0 - 0

 معوقات اإلبداع يف املنظمة -5  -0
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 إدارة املعرفة و عملية اإلبداع يف املنظمة   .3

 ة املتعلمة يف خلق ثقافة اإلبداعدور املنظم 0-1

 التعلم التنظيمي ودوره يف تنمية التفكري اإلبداعي   -0-0

 تنمية القدرات العقلية وعملية اإلبداع يف املنظمة -0-0

 دور الذاكرة التنظيمية يف تنمية التفكري اإلبداعي  -0-0

 نظام املعلومات واإلبداع يف املنظمة -0-5

 

 المراجع: .4

 ( 4002سعد غالب التكرييت: نظم مساندة القرارات )عمان: دار املناهج للنشر والتوزيع,  -1

 دراسات إدارية معاصرة:   عبد احلميد عبد الفتاح املغربي، عبد العزيز علي عبد املنصف مرزوق -4

3- Le manuel du knowledge management, 2e édition, Mettre en réseau les hommes et les savoirs pour 

créer de la valeur, Jean-Yves Prax, Dunod, 2007. 

4- Méthodes et outils pour la gestion des connaissances, Dunod, 2000, 2001 
5- Le guide du knowledge management, concepts et pratiques du management de la connaissance, Jean-

Yves Prax, Dunod, 2000. 

6- Knowledge management, théorie et pratique de la gestion des connaissances, René-Charles Tisseyre, 

Hermès, 1999 

7- Gestion stratégique des connaissances, PUL, 2005, RIVARD, L. ROY, MC., et al., 

 

 طريقة التقييم: .5

 خيضع التقييم إىل النظام املتواصل و إجراء امتحان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/2007
http://fr.wikipedia.org/wiki/2000
http://fr.wikipedia.org/wiki/2001
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 إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسساتعنوان املاسرت: 
 

 :والثقافة التنظيمية التغيير إدارة المادة 

 :األول السداسي  

 :هدار حلسن أ.  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية  

 :هدار حلسنأ.  األستاذ المسؤول على المادة 

 أهداف التعليم: .1

 : بعد دراسة هذا املقياس سيكتسب الطالب

 املعرفة الشاملة بإدارة التغيري و التطوير و أنواعها ؛ •

 بكل خطوات  إدارة التغيري و التطوير التنظيمي ؛املعرفة  •

 القدرة على حتديد اسرتاتيجية فعالة الدارة التغيري التنظيمي ؛ •

 اكتساب وسائل قيادة سليمة الدارة التغيري التنظيمي؛ •

 .إعداد اسرتاتيجية فعالة إلدارة التغيري التنظيمي عن طريق استغالل الدوافع الفردية لالفراد؛  •

 ارف المسبقة المطلوبة :المع .2

االسرتاتيجية كالتخطيط دارة اإليتوجب على الطالب أن يكون ملما ببعض اجلوانب املتعلقة ب

 االسرتاتيجي ،اهلياكل التنظيميةن الرقابة االسرتاتيجية 

 محتوى المادة: .3

  مفهوم التغيري و إدارة التغيري التنظيمي ؛احملور األول: 

  أساليب و أنواع التغيري التنظيمي ؛ احملور الثاني 

  أبعاد التغيري التنظيمي ؛احملور الثالث 

  أدارة التغيري التنظيمي و فعالية املنظمة ؛ احملور الرابع 

  مقاومة التغيري و أساليب معاجلتها .احملور اخلامس 
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 قائمة المراجع .4

   ، ــاد ــد ج ــاب أمح ــد الوه ــي  عب ــلوا التنظيم ــات، دار   -الس ــراد واجلماع ــلوا األف ــة لس دراس

 . 3111، القاهرة، 11الوفاء،الطبعة

    عامر سعيد يسن، إسرتاتيجيات التغيري وتطوير املنظمات، مركز وايد سـريفس لالستشـارات

 .4440والتطوير اإلداري ، القاهرة، 
 اإلسـكندرية:الدار  -بيقيـة مفـاهيم وحـاالت تط   -السيد إمساعيل حممد..اإلدارة اإلسرتاتيجية

 .3111اجلامعية
 3111. 11القريوتي حممد قاسم..نظرية املنظمة والتنظيم.عمان:دار وائل.الطبعة. 
 11.عمـان: دار وائـل. الطبعـة   -أساسيات ومفـاهيم حديثـة  -اللوزي موسى..التطوير التنظيمي .

1666. 
 3112ار اجلامعية. أنور سلطان حممد سعيد . إدارة املوارد البشرية. اإلسكندرية: الد. 
          .لعويسـات مجـال الـدين.. السـلوا التنظيمـي والتطـوير اإلداري.اجلزائـر:دار هومـة للطباعــة

3113. 
 .إسرتاتيجيات التغيري وتطوير املنظمات.القاهرة: مركز وايـد  3112/3110عامر سعيد يسن ،

 سريفس لالستشارات والتطوير اإلداري.

 ب . باللغة األجنبية 
 Ken, Blanchard et Terry wachorn , Anticiper le changement - mission 

possible,: ED chenehier inc, Canada 1998. 

 

 طريقة التقييم: .1

  خيضع التقييم إىل النظام املتواصل و إجراء امتحان
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 إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسساتعنوان املاسرت: 
 

 :الكفاءاتإدارة  المادة 

 :األول السداسي  

 :هدار حلسن أ.  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية  

 :كشاط أنيسأ.  األستاذ المسؤول على المادة 

 أهداف التعليم: .1

يهدف هذا املقياس إىل تعريف الطالب بأحد أهم وأحدث املمارسات اإلدارية باملنظمات، مبا يف ذلك إدارة املوارد 

، ويف األخري تالكفاءا؛ ومتكينه من التحكم يف املفاهيم واألدوات املتعلقة بإدارة االسرتاتيجيةالبشرية، اإلدارة 

 حماولة بناء منوذج متكامل إلدارة الكفاءات

 المعارف المسبقة المطلوبة : .2

نظام  إدارة املنظمات، إدارة املوارد البشرية، السلوا التنظيمي،:  تكون للطالب إحاطة باجملاالت التالية

  االسرتاتيجيةاإلدارة املعلومات، 

 محتوى المادة: .3

 الفصل األول: مفهوم الكفاءة 

 تعريف الكفاءة، أنواعها، مميزاتها، مستوياتها .1

 املعرفة وإدارة الكفاءات .4

 مرجعية الكفاءة وإنشاؤها .3

 الكفاءات الفردية، الكفاءات اجلماعية، الكفاءات التنظيمية  .0

 واألدوات  الفصل الثاني: إدارة الكفاءات، املنهجية 

 إدارة الكفاءات الفردية  .1

 إدارة الكفاءات اجلماعية  .4

 إدارة الكفاءات التنظيمية  .3

 الفصل الثالث: ممارسات إدارة الكفاءات 

 حوصلة الكفاءات، خريطة الكفاءات   .1

  GPECالتسيري التنبؤي للمناصب والكفاءات .4

 الفصل الرابع: إدارة املعرفة وإدارة الكفاءات 

 إدارة املعرفة: املفاهيم واألدوات  .1
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 إدارة املعرفة كوسيلة يف خدمة كفاءات املؤسسة  .4

 

 

 :قائمة المراجع .4

1.  A. Laburffe, management des compétences : construire votre référence, Ed. AFNOR, 2005  

2. A. Laburffe et E. Carré, 100 Questions pour comprendre et agir le management, Ed. AFNOR, 

2004 

3. P. Massot at al, Pilotage de la compétence et de la formation : des méthodes at outils inédits, 

AFNOR, 2005. 

4. AFNOR, Management des ressources humaines et des compétences, 2
ème

 tirage, 2003. 

5. C. Boumrar et O. Gilson, Le Management des hauts potentiels, Ed. Dunod, 2004. 

6.  C.Le moine, Se former au bilan de compétences : comprendre et pratiquer cette démarche, 

Ed. Dunod, 2000.  

7.  Cécile Dejoux, les compétences au cœur de l’entreprise, Ed. Organisation, 2001. 

8. Daniel Pemartin, La compétence au cœur de la GRH, Ed. EMS, 2005. 

9. F.Kerlan, Guide de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, Ed. Organisation, 

2000. 

10. G. Le Boterf, Construire les compétences individuelles et collectives : les réponses à 80 

questions, Ed. Organisation, 2001. 

11.  G. Le Boterf, Développer la compétence des professionnels : construire le parcours de 

professionnalisation, Ed. Liaisons, 2002.  

12. G.Le Boterf, Ingénierie et évaluation des compétences, 4
ème 

édition, Ed. Organisation, 2002. 

13. J. Barrand et Al., La fonction ressources humaines : Métier, compétences et formation, 2
ème

 

édition, Dunod, 2004.  

14.  J.Aubert et Al, Management des Compétences, Ed. Dunod, 2002. 

15. Jean-yves Buck, Le management de connaissance et des compétences en pratique, Ed. 

Organisation, 2003. 

16.  K. Erick Sveiby, Knowledge Management : la nouvelle richesse des entreprises, savoir tirer 

profit des actifs immatériels de sa société, Ed. Maxima, 2001.  

17. Marc Dennery, Evaluer la formation, Ed. ESF. 2001. 

18. N.Jolis, La compétence au cœur du succès de votre entreprise, Ed.  Organisation, 2000.  

19.  P. Eray, Précis de développement des compétences : concilier, formation et organisation, Ed. 

Liaisons, 1999. 

20.  P. Gilberth, R. Thionville, Gestion de l’emploi et évaluation des compétences, Ed. ESF, 1990. 

21. Philippe Zarifian, Objectif compétence, Ed. Liaisons, 2001. 

22. Sandra Michel, Sens et contre sens des bilans de compétences, Ed. Liaisons, 1993.  

23. T. Boutal, Compétences managériales : le guide, Ed. Organisation, 1998. 

24.  V. Marbach, Evaluer et rémunérer les compétences, Ed. Organisation, 2000. 

 

 طريقة التقييم: .5

 خيضع التقييم إىل النظام املتواصل و إجراء امتحان
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 إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسساتعنوان املاسرت: 
 

 :اإلعالم اآللي المادة 

 :األول السداسي  

 :حططاش عبد السالم أ.  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية  

  حططاش عبد السالمأ.  المسؤول على المادة:األستاذ 

 :أهداف التعليم -1

 
 يهدف هذا املقياس إىل:

 تدريب الطالب على تكوين واستغالل قواعد البيانات -

 متكني الطالب من التطبيق على برنامج أكسس -

 

 المعارف المسبقة المطلوبة : -2

 
  أساسيات اإلعالم اآللي.أن تكون الطالب متحكما يف 

 
 محتوى المادة: -3

 
 (SQLالفصل األول عموميات حول قواعد البيانات ولغة االستعالمات )

 مقدمة 

  ماهية قواعد البيانات 

 اجلداول، احلقول والسجالت يف قواعد البيانات  

 مفهوم االستعالم 

  مفهوم االس كيو الSQL  

 SQLالفصل الثاني: لغة االستعالمات البنيوية

  جداول قاعدة البياناتاستخراج املعلومات من  

o  عبارةSELECT 

o استخدام عبارة الشرطWHERE  

o  استخدام املعاملLike يف الشرط  

o  عبارةBETWEEN 

o استعمال  بعض الدوال احلسابية  
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o كيفية القيام باالستعالمات واستخراج املعلومات من أكثر من جدول 

o كيفية البحث عن احلقول الفارغة يف جدول ما  

o  بواسطة الرتتيب التصاعدي أو التنازلياستخراج البيانات  

o  استخدام عبارةGROUP BY : 

o  ( استخدام عالقة التقاطع يف االستعالماتINTERSECT)  

o  ( استخدام عالقة الفرق يف االستعالماتMINUS)  

o  ( استخدام عالقة االحتاد يف االستعالماتUNION)  

  :عمليات التحينيSQL Data Manipulation Language (DML)  

o  ( اإلضافةINSERT INTO (L'Ajout:  

o  احلذفla Suppression  

o  الّتغيري أو التعديلLa Modification :  

    جمموعة األوامر أو القسم املسئول عن تعريف البياناتData Definition Language (DDL) 

o   إنشاء قاعدة بيانات 

o حذف قاعدة بيانات 

o إنشاء جدول داخل قاعدة بيانات  

o داول يف قاعدة البياناتتعديل اجل 

  SQLولغة الـ 0440الفصل الثالث التطبيقي: أعمال موجهة حول برنامج أكسس 

 مراجعة لبعض املبادئ األساسية املتعلقة بكيفية إنشاء قاعدة البيانات 1 حصة األعمال املوجهة رقم :

 واجلداول يف أكسس

  اجلداول يف قواعد البيانات باستخدام الطريقة : استعالمات تعديل بيانات 0حصة األعمال املوجهة رقم

 يف أكسس SQL العادية وعن طريق الـ

 كيفية ضبط خصوصية كل حقل لتقليل أخطاء إدخال البيانات إىل أدنى 3 حصة األعمال املوجهة رقم :

 حد ممكن

( قناع اإلدخال     1 input mask  - les masques de saisie 

بيانات املوجودة يف حقل( إنشاء قاعدة حتقق من صحة ال0 validation rules \ règles de validation)) 

 متارين ومسائل تطبيقية0 حصة األعمال املوجهة رقم : 

 

 قائمة المراجع: -4

 Access Database Design & Programming, 3rd Ed 2002,USA. 

 Beginning Database Design, Gavin Powell, 2006, Indianapolis, USA. 
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 Advanced SQL Database Programmers Handbook, Donald K. Burleson, Joe Celko, 

John Paul Cook, and 

 Peter Gulutzan, 2003, USA. 

 SQL In Nutshell, Kevin Kline with Daniel Kline, 2001, USA. 

 SQL Programming Style , Joe Celko, San Francisco - Apr 2005. 

  UML 2 pour les bases de données, Éd. Eyrolles, 2002. 

Webographie 
www .Lynda.com/ Access 2007 Essential Training 

http://megatheque.com/pharmasoft.html. 

www.commentcamarche.net 

www.visiosante.com 

www.pharmaxie.com/logiciels-de-gestion-de-pharmacie.html. 

www.pharmagest.com/biblio/rep_2200/flic_2122. 

www.plateforme-elsa.org/docs/documents 

/presentationexercice_gestionpharmacie_IO.pdf 
 

  

http://megatheque.com/pharmasoft.html
http://www.commentcamarche.net/
http://www.visiosante.com/
http://www.pharmaxie.com/logiciels-de-gestion-de-pharmacie.html
http://www.pharmagest.com/biblio/rep_2200/flic_2122
http://www.plateforme-elsa.org/docs/documents%20/presentationexercice_gestionpharmacie_IO.pdf
http://www.plateforme-elsa.org/docs/documents%20/presentationexercice_gestionpharmacie_IO.pdf
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 إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسساتعنوان املاسرت: 
 

 :1اللغات األجنبية  المادة  

 :األول السداسي  

 :حططاش عبد السالم أ.  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية  

 :بوقصة جنيبأ.  األستاذ المسؤول على المادة 

 أهداف التعليم: .1

إدارة األعمال وأنظمة إدارة مبختلف املصطلحات التقنية حول يهدف هذا املقياس إىل تزويد الطالب 

 اجلودة الشاملة.

 المعارف المسبقة المطلوبة : .2

 .إدارة األعمالاللغة الفرنسية، : تكون للطالب إحاطة باجملاالت التالية 

 محتوى المادة: .3

1/-Business concerns 

- What is a company? 

- Board of directors 

- Chairman 

- Staff 

 2/-Managing human resources in the third era : economic perspectives 

- Mc Gregor’s theory  

- Three economic perspectives 

3/-Scientific management  

- Frederic Winslow Taylor 

-  The one best way 

4/- Management styles 

- Hygiene factors 

- Motivator factors 

- Empowerment 

5/- Employment and employability 
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- Outsourcing 

- Employability 

- Freelancers and portfolio workers 

6/- Flexibility and inflexibility 

- Ways of working  

- Job flexibility 

- Job protection 

7/- Work-life balance 

- Stress 

- The causes of stress 

- Quality of life 

8/- Managing talents 

- Core components 

- Creative and suits 

 

 المراجع:
1/- A Rapid Course In English For Students Of Economics by Tom Mc Arthur 

2/- Author/Martin j. Gannon issue: May-June,1999 

3/- Professor Edward G. Wertheim, College Of Business Administration, North-eastern 

University, Boston, MA 02115 

4/- Business Vocabulary in use ( advanced ) by Bill Mascull 

 
 

 

 قائمة المراجع: .4

1. A Bibliography of Islamic Economics, IRTI, 1993 

2. Banques Islamiques : Réponses à des questions fréquemment posées, IRTI , 

2001 

3. Défis au système bancaire islamique, IRTI, 1998 

4. Développement d’un système d’instruments Financiers islamiques, IRTI, 1995 

 

 طريقة التقييم: .5

 خيضع التقييم إىل النظام املتواصل و إجراء امتحان  
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 املؤسساتإدارة اجلودة الشاملة يف عنوان املاسرت: 
 

 :8معايير الجودة  المادة 

 :الثاني السداسي 

 :مرزوقي رفيقأ.   األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية   

 :أ. مرزوقي رفيق األستاذ المسؤول على المادة 

 أهداف التعليم: .1

 ؛ و أنواعها ودة الشاملةاجل عايرياملعرفة الشاملة مب 

  فهم معيار ISO 9001 ،ISO 14001 ؛ 
 ؛ 10111و املعيار  6111تطبيق املعيار تطلبات مباالملام و 

 ؛تعرف على كيفية إعداد وتنفيذ عمليات التدقيق الداخلي 

 السيطرة على أدوات منهجية تنفيذ إدارة متكاملة. 

 المعارف المسبقة المطلوبة : .2

اجلودة يتوجب على الطالب أن يكون متخصصا يف علوم التسيري وملما ببعض اجلوانب املتعلقة بإدارة 

 .الشاملة

 :المادةمحتوى  .3

 iso 9000احملوراالول: انظمة ادارة اجلودة 

 ومراحل تطورها  iso9000مفهوم سلسلة مواصفات  -1
 iso 9000مكونات نظام ادارة اجلودة  -3
 iso 9000متطلبات انظمة اجلودة  -2

 iso 14000احملور الثاني:انظمة ادارة البيئة 

 مفاهيم اساسية حول االدارة البيئية  -1
 ومراحل تطورها  iso 14000مفهوم سلسلة مواصفات  -3
  iso 14000 البيئة   مكونات نظام ادارة -2
 iso 14000متطلبات انظمة ادارة البيئة  -0
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 قائمة المراجع: .4

 ، 3115أمحد زكي حلمي ،الصحة املهنية،دار الفجر،القاهرة. 

 3119، كريا طاحون، السالمة و الصحة املهنية و بيئة العمل ،شركة ناس،مصر. 

  أكتوبر ،ليبيا  5مفتاح عبد السالم الشويهدي،الصحة و السالمة املهنية،منشورات جامعة

،3117. 

 3117جعة البيئية ،الدار اجلامعية،االسكندرية الطفي أمني السيد أمحد املر  
  فؤاد حجري ،البيئة و األمن سلسلة القوانني اإلدارية، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر

،3119 

 Ishikawa kaoru, La gestion de la qualité, 2002 
 

 

 طريقة التقييم: .5

 خيضع التقييم إىل النظام املتواصل و إجراء امتحان  
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 إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسساتعنوان املاسرت: 

 

 :العمليات إدارة المادة 

 :الثاني السداسي  

  أ.  التعليمية:األستاذ المسؤول عن الوحدة lمرزوقي رفيق  

 :بوحرود فتيحةأ.  األستاذ المسؤول على المادة 

 أهداف التعليم: .1

 :بعد دراسة هذا املقياس سيكون الطالب قادرا على أن

 يلم باملنهجيات املستخدمة يف إعادة تصميم العمليات بشكل أمثل ؛ 

 يشرح أهمية  اعادة هندسة العمليات يف املنظمة؛ 

  خصائص هندسة العمليات  ؛يفهم اصول و 

  يقوم بعملية حتديد واكتشاف نقاط الضعف يف التنظيم السابق 

 

 المعارف المسبقة المطلوبة : .2

، سلسلة القيمةببعض اجلوانب املتعلقة بإدارة األعمال على غرار: يفرتض بالطالب أن يكون له إملام 

 املنظمة، الوظيفة اإلدارية. التنظيم يف 

 محتوى المادة: .3

 األعمال هندسة إعادة مدخل إىل: ولاحملور األ

 األعمال هندسة إعادةمفهوم  .1

  اإلدارية العمليات هندسة إعادة عناصر . 3

  اإلدارية األعمال هندسة إعادة أهداف. 2

  اإلدارية األعمال هندسة إعادة فوائد. 0

  األعمال هندسة إعادة إىل حتتاج اليت األعمال منظمات أنواع. 7

 األعمال هندسة إعادةاحملور الثاني تطبيق 
  األعمال هندسة إعادة على القائمون . 1
  األعمال هندسة إعادة وخطوات مراحل . 3
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  الفعالة األعمال هندسة إعادة خصائص . 2
  اإلدارية اهلندسة جناح عوامل. 0
  اإلدارية اهلندسة إعادة فشل عوامل.7

 ثانيا:الجزء التطبيقي.
خيصص اجلانب التطبيقي جملموعة من البحوث تتناول اجلوانب املختلفة العادة اهلندسة بغية توسيع معارف 

 الطالب .

 المراجع .4

للنشر فهد بن صاحل السلطان,اعادة هندسة نظم العمل, د.فهد بن صاحل السلطان د. •

 3117,لتوزيعاو

دار  , العمليات اإلدارية التحليل االسرتاتيجي يف إعادة هندسة, إمساعيل حممد الصرايره •

 3113,احلامد للنشر و التوزيع

 3111,دليل االثورة االدارية, مشس الدين عثمان,ترمجة مايكل هامر  ,جيمس شاميب  •

 

• Michael Ballé, Reengineering des processus ,ed Dunod , 2000 
• James Champy et Michael Hammer ,Le Reengineering : Réinventer 
l'entreprise pour une amélioration spectaculaire de ses performances, ed 
Dunod, 2003 

 طريقة التقييم: .5

 

 خيضع التقييم إىل النظام املتواصل و إجراء امتحان

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dunod.com/auteur/michael-balle
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 اجلودة الشاملة يف املؤسساتإدارة عنوان املاسرت: 
 

 :أنظمة الجودة لألمن والسالمة المهنية المادة 

 :الثاني السداسي  

 :مرزوقي رفيق أ.  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية  

 :العايب عبد الرمحنأ.  األستاذ المسؤول على المادة 

 أهداف التعليم: .1

 ؛السالمة املهنية و  األمن و البيئة إدارة  تقييمتنفيذ و  •
 ؛ تكاملةاملدارة اإلمنهجية تنفيذ و السيطرة على أدوات   •
احلاصلة يف تغيريات الو حتديد  البيئة والسالمة املهنية و  األمنرصد وحتليل بيانات  •

 الالزمة ؛ تحسيناتال، وإدخال نظمها 
 ؛ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 17025, ISO 22000 فهم و اتقان املعايري   •
   OHSASو ISO  9001 ،14001 القدرة على حتديد مكامن االتفاق واالختالف بني املعايري •

 ؛18001
إدارة األمن السالمة املهنية، وكذا إدارة البيئة  وأنظمة مؤشرات رصد  طبيقحتديد وت •

 .(.نظام اجلودة والسالمة والبيئةإدارة )املتكاملة أنظمة اإلدارة 

 المعارف المسبقة المطلوبة : .2

 بإدارة اجلودة الشاملة واملعايري.يفرتض بالطالب أن يكون له إملام 

 محتوى المادة: .3

 مدخل إىل ادارة البيئة ،األمن والسالمة املهنيةالمحور األول . .1
الشاملة )مفاهيم،األبعاد ،الوسائل           و التحول من ادارة اجلودة  إىل إدارة اجلودة المحور الثاني .  .3

 الطرق، خطوات التطبيق (
إدارة السالمة املهنية: امكانية الوصول إىل صفر حادث عمل )مفاهيم السالمة املهنية المحور الثالث .  .2

 ،ابعادها،االدوات و اخلطوات،نظم إدارة السالمة املهنية(
 يئة ، إدارة البيئة ،االبعاد،االدوات و اخلطوات ،نظم إدارة البيئة (إدارة البيئة )مفاهيم البالمحور الرابع.  .7
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تطبيق االدارة املدجمة كخيار اسرتاتيجي جديد للمنظمة )مفاهيم ، األبعاد، سريورة المحور الخامس. .7
 ادماج اإلدارة و أدواهتا (

 

 قائمة المراجع .6

 3116أوال ,د عدنان هاشم سلطان ,إدارة أنظمة السالمة املهنية ,السالمة  •
  2009وكالة البحريات الثالث للنشر , يوسف الطيب ,إدارة السالمة و الصحة املهنية , •

 

 طريقة التقييم: .7

خيضع التقييم إىل النظام املتواصل و إجراء امتحان
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 إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسساتعنوان املاسرت: 
 

 :للرقابة على الجودة نظام المعلومات المادة 

 :الثاني السداسي 

 :عمران عزالدينأ.   األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية  

 :عمران عزالدينأ.  األستاذ المسؤول على المادة 

 أهداف التعليم: .1

 :بعد دراسة هذا املقياس سيكون الطالب قادرا على أن

املختلفة لنظام يفرق بني نظام املعلومات واإلعالم اآللي يف اجلانب املفاهيمي من خالل معرفة األبعاد  •

 .املعلومات

 يربط بني نظم املعلومات وأنشطة املؤسسة من خالل التعرف على التطبيقات املختلفة •

 يتعرف على طريقة تصميم قواعد البيانات وإدارتها من خالل نظام تسيري قواعد البيانات. •

 المعارف المسبقة المطلوبة : .2

بإدارة األعمال على غرار: نظرية املنظمة، وظائف املنظمة، ببعض اجلوانب املتعلقة تكون للطالب إحاطة 

الوظيفة اإلدارية. كما جيب أن يكون متحكما يف مبادئ اإلعالم اآللي حتى يتمكن من تسيري وتصميم 

   .قواعد البيانات

 :المادةمحتوى  .3

 أوال: اجلانب النظري

 الفصل األول: مفهوم نظم املعلومات.

 النظممدخل إىل املعلومة ومدخل  .8

 تعريف نظام املعلومات .2

 مكونات نظام املعلومات .0

 وظائف نظام املعلومات .4

 الفصل الثاني: األبعاد املختلفة لنظام املعلومات

 البعد املعلوماتي .8

 البعد التكنولوجي .2

 البعد التنظيمي .0

 الفصل الثالث: بعض التطبيقات الوظيفية لنظم املعلومات.

 التطبيقات يف جمال التسويق .8
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 يف جمال اإلنتاجالتطبيقات  .2

 التطبيقات يف جمال احملاسبة واملالية .0

 التطبيقات يف جمال املوارد البشرية .4

 الفصل الرابع: نظم دعم القرار.

 نظم مساندة القرارات الفردية .8

 نظم مساندة القرارات اجلماعية .2

 الفصل اخلامس: نظم االتصاالت ونظم إدارة املعارف

 نظم االتصاالت. .8

 نظم إدارة املعارف. .2

 ثانيا:اجلزء التطبيقي.

يتعلق بكيفية تصميم وإدارة قواعد البيانات عرب استخدام برنامج إدارة قواعد البيانات 

Microsoft Access :وذلك بدراسة حاالت خمتلفة. وفق الربنامج التالي 

1. Introduction (Access terminology); 
2. Conceptual Data model; 
3. Creating data bases and tables then working with fields and records; 
4. Creating data entry rules and data relationships; 
5. Queries; 
6. Forms; 
7. Reports; 
8. Macros; 
9. Sharing data with word and excel.  

 قائمة المراجع: .4

، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، حتليل وتصميم نظم املعلوماتحممد عبد حسني الطائي،  •

 .4414األردن، 

، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، نظم املعلومات يف الرقابة والتدقيقزياد عبد احلليم الذيبة،  •

 .4411األردن، 

، الدار -اإلطار الفكري والنظم التطبيقية–نظم املعلومات احملاسبية أمحد على حسني،  •

 .4440-4443اإلسكندرية، ج م ع،اجلامعية، 

 .4443، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ج م ع، نظم املعلومات اإلداريةسونيا حممد البكري،  •

، دار الراتب اجلامعية، بريوت، لبنان. بدون سنة حتليل البيانات وتصميم النظمفاروق مصطفى،  •

 نشر.

 .4443ي للنشر والتوزيع، عمان األردن، ، دار اليازورنظم املعلومات اإلداريةسعد غالب ياسني،   •

، دار املناهج للنشر والتوزيع، أساسيات نظم املعلومات وتكنولوجيا املعلوماتسعد غالب ياسني،  •

 .4448عمان، األردن، 
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، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن، حتليل وتصميم نظم املعلوماتسعد غالب ياسني،  •

 م.4444هـ، 1044الطبعة األوىل، 

، دار وائل للنشر والتوزيع، -مدخل اسرتاتيجي-نظم املعلومات اإلسرتاتيجيةحسن على الزغيب،  •

 .4448عمان، األردن، 

 .4443، ديناميك للطباعة، الدوحة، قطر، نظم إدارة املعلوماتعالء عبد الرزاق الساملي،  •

، الدار اجلامعية، مدخل معاصر يف نظم املعلومات احملاسبيةكمال الدين الدهراوي،  •

 .4444/4443اإلسكندرية، ج م ع، 

 باللغة الفرنسية:-ب •

5. Robert Reix, Systèmes d’information et management des organisations, 4ème édition, vuibert, 
France, 1122. 

6. Alain Vincent, Manager le système d’information de votre entreprise, édition d’organisation, 
France, 2000. 

7. Marie Hélène Delmond, Yeves Petit et Jean michel Gautier, Management des systèmes 
d’information, Dunod, Paris, France, 1113. 

8. Jean Jaques Laubin et Ruben champitaz, Marketing Stratégique et opérationnel, 5ème édition, 
Dunod,Paris, France, 2002. 

9. Pascal Vidal et autres, Systèmes d’information Organisationnels, Pearson education, Paris, 
France. 

10. Véronique Guilloux, Système d’information stratégique et apprentissage 
interorganisationnel, L’armattan, France, 2999. 

11. Michel Lafflitte, Les systèmes d’information dans les établissements financières, Presse de 
jance, Paris ? France, 2000. 

12. Chantal Morley, Gestion d’un projet vsystèmes d’information, Dunod, Paris, 3èmè edition, 
2002. 

13. JANICE C. SIPIOR, Information technology for management, Jhon welly and sons Inc, 
united states, 2011. 

 

 طريقة التقييم: .14

 خيضع التقييم إىل النظام املتواصل و إجراء امتحان  
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 إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسساتعنوان املاسرت: 
 

 :التحليل االستراتيجي المادة 

 :الثاني السداسي 

 :عزالدين عمرانأ.  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية 

 :أ.هدار حلسن األستاذ المسؤول على المادة 

 أهداف التعليم: .1

 بعد دراسة هذا املقياس سيكون الطالب قادرا على:

 ؛مفهوم االسرتاتيجية واخليارات االسرتاتيجية للمنظمة حتديد •

 االملام  بأدوات التحليل االسرتاتيجي ؛ •

 حتديد خطوات و أساليب التحليل اإلسرتاتيجي ؛ •

 البيئة اخلارجية و البيئة الداخلية للمنظمة ؛حتليل  •

 حتليل عنصر تنافسية املنظمة و حتديد نقاط القوة و الضعف ؛ •
 . حتديد اخليار اإلسرتاتيجي املناسب •

 المعارف المسبقة المطلوبة : .2

، و بعض  باإلدارة اإلسرتاتيجيةعلوم التسيري وملما ببعض اجلوانب املتعلقة ل دارسايتوجب على الطالب أن يكون 

 مداخل دراسة املنظمة مثل املقاربة النظمية ،وإدارة التغيري التنظيمي ، و وظائف اإلدارة

 :المادةمحتوى  .3

 مفاهيم عامة حول اإلدارة االسرتاتيجية و التحليل اإلسرتاتيجي.احملور األول :  •

 التخطيط االسرتاتيجي ، األهمية و اخلطوات ؛احملور الثاني :  •

 التحليل االسرتاتيجي للبيئة اخلارجية ؛ احملور الثالث : •

 التحليل االسرتاتيجي للبيئة الداخلية ؛ احملور الرابع : •

 و قيادة التغيري ، تنفيذ اخليارات اإلسرتاتيجيةاحملور اخلامس:  •

 

 قائمة المراجع:. .4
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 باللغة العربية.-أ
، اإلسكندرية،الدار اجلامعية،مفاهيم وحاالت تطبيقية :اإلدارة اإلسرتاتيجية،سيد إمساعيل حممدلا .1

3111. 

مجال الدين حممد املرسي، اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية، "املدخل لتحقيق امليزة التنافسية ملنظمة  .3

 .3112"، الدار اجلامعية، 31القرن 
ختطيطي وتنمية املوارد البشرية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  راوية حسن، مدخل اإلسرتاتيجي .2

3111./3113 
 2011الوطنية فهد امللك مكتبة  وتطبيقات مفاهيم: اإلسرتاتيجي التخطيطالبيشي ناصر حممد .0
 2009/االسرتاتيجي دار الراية للنشر و التوزيعبشار الوليد مفاهيم معاصرة يف التخطيط  .7

 3115خالد حممد بين محدان ،االسرتاتيجية و التخطيط االسرتاتيجي: منهج معاصر،دار الياروزي ،عمان ن .9

 .3117صاحل عبد الرضا رشيد ،اإلدارة االسرتاتيجية :مدخل تكاملي،دار املناهج،األردن ، .5

 3115،اإلسكندرية  مرسي نبيل و آخر ، االدارة االسرتاتيجية .7

 باللغة األجنبية  -ب  

1. G. Kœnig , Management stratégique : projets, interactions et contextes, , Ed. 

Dunod, Paris(2004)  ; 

2.  G. Johnson, K. Scholes, R. Whittington et F. Fréry, Stratégique, , Ed. Pearson 

Education, Paris(2005)  ; 

3.  T. Atamer et R. Calori,  Diagnostic et décisions stratégique, , (1993), Ed. Dunod 

; Paris 

4.  G. Kœnig, , Management stratégique : Paradoxes, interactions et apprentissages, 

Ed. Nathan , Paris (1996),; 

5.  P. Joffre et G. Kœnig Stratégie d’Entreprise : Antimanuel, (1985), , Ed. 

Economica ; Paris. 

6.  H. Mintzberg, B. Ahlstrand et J. Lampel, Safari en pays stratégie : l’exploration 

des grands courants de la pensée stratégique, (1999), Ed. Village Mondial ; Paris. 

7. Michel Gattan, Maitriser processus de l entreprise, guide opérationnel, les édition 

d'organisation, paris, 2000 

 طريقة التقييم: .5

خيضع التقييم إىل النظام املتواصل و إجراء امتحان  

 

 

 

http://www.goodreads.com/author/show/5416001._


 
 

 المؤسسة: كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري سطيف                                  عنوان املاسرت: إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات

  1014/1015  : السنة الجامعية 

54 

 إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسساتعنوان املاسرت: 
 

 :4اللغات األجنبية  المادة  

 :الثاني السداسي 

  أ. حملي كمال  التعليمية:األستاذ المسؤول عن الوحدة  

 :تباني عبد الفتاحأ.  األستاذ المسؤول على المادة 

 أهداف التعليم: .1

يهدف املقياس لتمكني الطالب من استعمال اللغات األجنبية احملصلة خالل السداسيني السابقني، من خالل 

 .تص فيهعروض تقدميية مباشرة باللغة األجنبية األكثر اتقانا ختص جمال البحث الذي خي

 المعارف المسبقة المطلوبة : .2

 ادارة اجلودة الشاملةتكون للطالب إحاطة باجملاالت التالية : الفرنسية ، 

 :المادةمحتوى  .3

Etude de textes de la vie économique et financière tirés de la presse internationale 
spécialisée.  
 
La liste non exhaustive des thèmes choisis comprend : 

 Management totale qualite 

 Audit 

 ISO 
Pour chaque texte on abordera les éléments suivants : 

 Présentation des connaissances de base du thème  

 Entraînement à la lecture et à la compréhension orale 

 Rappel des points de grammaire et exercices d’application 

 Travail écrit 

 Travail oral, discussion, jeux de rôle 

 قائمة المراجع: .4

• Bernard Yves , Colli Jean-Claude , Vocabulaire économique et financier , ed Points, 1998 

• Alan Graham , Shoji Shiba , David Walden , 4 Revolutions Du Management Par La Qualite Totale, Ed 
Dunod, 1997 
 . 

خيضع التقييم إىل النظام املتواصل و إجراء امتحان   طريقة التقييم: 1
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 إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسساتعنوان املاسرت: 
 :تحليل البيانات باستخدام  المادةspss  (8) 

 :الثاني السداسي  

 :حملي كمال أ.  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية  

 :حملي كمالأ.  األستاذ المسؤول على المادة 

 أهداف التعليم: .1

يهدف هذا املقياس إىل تزويد الطالب ببعض طرق وأدوات البحث العلمي، باخلصوص طرق مجع 

خطة املعاينة ) حتديد متغريات  –تصميم االستبيان  –البيانات. الرتكيز يكون على أساليب املعاينة 

 حجم العينة....( -الدراسة

 المعارف المسبقة المطلوبة : .2

 .،: إحصاء  و إعالم آلي تكون للطالب إحاطة باجملاالت التالية 

 محتوى المادة: .3

 : متهيد -8

 طريقة الصياغة . -املفهوم : إشكالية حبث علمي -1-1

 العالقة بني إشكالية البحث واألدوات اإلحصائية للبحث. -1-4

 أهم خطوات اجناز حبث إحصائي. -1-3

 : املعرفة العلمية -املعلومات اإلحصائية–البيانات اإلحصائية   -2

 البيانات اإلحصائية -0-1

 املعلومات اإلحصائية -0-0

 املعرفة العلمية -0-0

  : أهم مصادر البيانات اإلحصائية -0

 املصادر التارخيية )الثانوية( -3-1

 املصادر امليدانية )األولية(  -3-4

  : طرق مجع البيانات من مصادرها األولية -4

 املقابلة  -0-1

 ءاالستقصا -0-4

 املالحظة -0-3
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  : أساليب مجع البيانات -1

 أسلوب احلصر الشامل  -8-1

 أسلوب احلصر الشامل اجلزئي -8-4

 أسلوب املعاينة -8-3

  : املعاينة وأنواعها -6

 املعاينة العشوائية -6-1

 املعاينة غري عشوائية -6-4

 : أساليب حتديد حجم العينة -7

 األساليب غري إحصائية -7-1

 األساليب اإلحصائية  -7-4

 قائمة المراجع: .4

، تعريب ومراجعة:  »اإلحصاء للتجاريني: مدخل حديث« [: 0440ودون ميلر ] جورج كانا فوس  .0

 سلطان حممد عبد احلميد وحممد توفيق البلقيين، دار املريخ للنشر، الرياض.

، دار  »اإلحصاء لإلداريني واالقتصاديني« [: 0445دالل قاضي، سهيلة عبد اهلل وحممود البياتي ] .0

 األردن. –احلامد للنشر والتوزيع، عمان 

، الطبعة األوىل، دار الشروق  »أساسيات املعاينة اإلحصائية« [: 0441سليمان حممد طشطوش ]  .3

 للنشر والتوزيع، عمان.

، الطبعة » SPSS   طرق اإلحصاء: تطبيقات اقتصادية و إدارية باستخدام«[:0446] شفيق العتوم  .0

 األوىل، دار املناهج، عمان. 

" دار وائل للنشر الطبعة SPSSليل اإلحصائي األساسي باستخدام [: " التح0448] حمفوظ جودة  .0

 عمان . -األوىل األردن

لنشر الطبعة األوىل " دار وائل لSPSS[: " التحليل اإلحصائي املتقدم باستخدام 0448] حمفوظ جودة  .0

 .عمان -األردن

دار وائل للنشر [: " اإلحصاء التطبيقي" 0448] حممد عبد العال النعيمي و حسن ياسني طعمة  .0

 . عمان -الطبعة األوىل األردن

8- COCHRAN William G.]1977[: «Sampling techniques», 3
rd

 edition, John Willey & Sons, New York. 

 طريقة التقييم: .5

 خيضع التقييم إىل النظام املتواصل و إجراء امتحان  
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 إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسساتعنوان املاسرت: 
 

 :2معايير الجودة  المادة 

 :الثالث السداسي  

 :مرزوقي رفيق أ.  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية  

 :مروقي رفيقأ.  األستاذ المسؤول على المادة 

 أهداف التعليم: .1

،  ISO  39111و ISO  17111 عامة حول معايري اجلودة مفاهيماعطاء الطالب املقياس إىل هذا يهدف 

 : اخلاصة باملعيارينتطلبات امل ملبادئ وا من خالل التطرق إىل 

 ؛ و أنواعها ودة الشاملةاجل عايرياملعرفة الشاملة مب 

  فهم معيار ISO 17111 ،ISO  39111    ؛ 
 ؛ 39111و املعيار  17111تطبيق املعيار تطلبات االملام مبو 

  متكاملةالسيطرة على أدوات منهجية تنفيذ إدارة. 

 المعارف المسبقة المطلوبة : .2

 .   بإدارة اجلودة الشاملة يفرتض أن يكون الطالب ملما 

 محتوى المادة: .3

 90111احملور االول :مواصفة االيزو 
 مفاهيم اساسية حول املسؤولية االجتماعية -1
 واالداء االجتماعي للمنظمات 39111االيزو  -3
 39111نشاة وتطور االيزو  -2
  39111مكونات االيزو  -0
 الية االسرتشاد باملواصفة لتبين املنظمات ملسؤوليتها االجتماعية -7

 iso18000احملور الثاني :انظمة ادارة الصحة والسالمة املهنية 

 ومراحل تطورها iso 18000مفهوم سلسلة املواصفات  -1
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  iso18000مكونات سلسلة مواصفات  -3

 iso 18000متطلبات تطبيق نظام  -2
 

 المراجعقائمة  .4

 .3115أمحد زكي حلمي ،الصحة املهنية،دار الفجر،القاهرة ، •

 .3119كريا طاحون، السالمة و الصحة املهنية و بيئة العمل ،شركة ناس،مصر ، •

 .3117أكتوبر ،ليبيا ، 5مفتاح عبد السالم الشويهدي،الصحة و السالمة املهنية،منشورات جامعة  •

  3117،الدار اجلامعية،االسكندرية  جعة البيئيةالطفي أمني السيد أمحد املر •
 3119فؤاد حجري ،البيئة و األمن سلسلة القوانني اإلدارية، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، •

 

 

 طريقة التقييم: .5

 خيضع التقييم إىل النظام املتواصل و إجراء امتحان
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 إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسساتعنوان املاسرت: 

 
 :والسالمة المهنية تدقيق أنظمة الجودة والبيئة المادة 

 :الثالث السداسي  

 :مرزوقي رفيق أ.  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية  

 :العايب عبد الرمحنأ.  األستاذ المسؤول على المادة 

 أهداف التعليم: .1

 :بعد دراسة هذا املقياس سيكون الطالب قادرا على أن •

، و الذي يسمح   ISO 19011 حمتوى معايري التدقيق املختلفة على غرار معيارحتديد مستلزمات و  •

 . مبمارسة مهنة التدقيق يف اطار اخالقيات املهنة احملددة من طرف  املنظمات املعتمدة

 . القدرة على استخدام الطرق و الوسائل املتعلقة بتدقيق انظمة اجلودة و البيئة بكفاءة •

 . دقيق املطبقة من طرف املنظمةالتحكم بسريورة عملية ال •

 . تطوير القدرات املتعلقة خبلق و تطوير انظمة اجلودة •

 تقديم عملية تدقيق اجلودة و البيئة على أنها االداة املناسبة الدارة انظمة اجلودة و البيئة . •

 المعارف المسبقة المطلوبة : .2

العملية الرقابية يف اجلوانب املتعلقة بعلوم التسيري وملما ببعض ل دارسايتوجب على الطالب أن يكون 

نظم احملاسبة ، ، انظمة الرقابة الداخلية ، مراقبة التسيري ،تدقيق العمليات و الوظائف: املنظمة مثل 

 .  التحليل املالي

 محتوى المادة: .3

 تدقيق اجلودة: احملور األول 

 اهلدف من تدقيق اجلودة  •

 تعاريف و مفاهيم  •
 املختلفة للتدقيق النواع •
 ISO 19011اخلطوط العريضة للمعيار  •
 املنظمات املختلفة املاحنة لالعتماد •
 سري عملية تدقيق اجلودة •
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 حتضري عملية التدقيق ،من يدقق  •
 سريورة عملية التدقيق  •

 تدقيق البيئة: احملور الثاني  

 أهداف و خصائص تدقيق البيئة  •

 سري عملية تدقيق البيئة  •
 حتضري خمطط التدقيق  •
 تنفيذ عملية التدقيق  •
 .التحسني ،طرق املالحظات ، املطابقة عدم: التقييم عملية •
  املنظمة ضعف و قوة نقاط حتديد •
 كتابة التقرير  •
 مهارات و خصائص مدقق البيئة   •
 قانون أخالقيات املهنة •

 تدقيق السالمة: احملور الثالث   

 أهداف و خصائص تدقيق السالمة •

 سري عملية تدقيق السالمة  •
 حتضري خمطط التدقيق  •
 تنفيذ عملية التدقيق  •
 من يدقق  •
 كتابة التقرير  •

 مهارات و خصائص مدقق السالمة  •
 . قانون أخالقيات املهنة •

 

 قائمة المراجع .4

• D.Donland & F.M. Gryna West Publishes Coporation , London 1995        
• J.M 3Juran F.M. Gryna " Quality planning and analysisMcgraw Hill P.C.1982 
• kaoru Ishikawa “ Guide to Q.C. “Asian Productinty orgnaization ,1976 
• J.M Juran“ Q.C Handbook” Mcgraw Hill P.C. 1974 
• Conduire un Projet d'Organisation. H.P Maders, E.Gauthier, C.Le Gallais. Les 

éditions d'organisation 1998 
• Le principe de Dilbert. Scott Adams. First Éditions 1997 
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• Le client retrouvé - Guide pratique de la qualité totale. P.Detries. Eyrolles 
• L'entreprise à l'écoute. Michel Crozier. Inter Éditions 1989 
• Qualité: la révolution du management. Deming W.Edward. Économica 1988 
• Kaizen: la clé de la compétitivité japonaise. Imai Masaaki. Eyrolles 1992 
• GEMBA KAISEN: L'art de manager avec bon sens. Imai Masaaki. JV&DS. 
• TQC ou la qualité japonaise. Ishikawa Kaoru. Afnor 1984 
 

 

 طريقة التقييم: .5

 إىل النظام املتواصل و إجراء امتحانخيضع التقييم 
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 إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسساتعنوان املاسرت: 

 :الجودة في المنظمات الحكومية المادة 

 :الثالث السداسي 

 :مرزوقي رفيقأ.   األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية  

 :هباش ساميأ.  األستاذ المسؤول على المادة 

 التعليم:أهداف  .1

أوجه االختالف والتميز املنظمات احلكومية  وغريها من املؤسسات، مع يهدف املقياس لتمكني الطالب من 

 متكينه من بناء مناذج إدارة اجلودة املتخصصة للمؤسسات العمومية.

 المعارف المسبقة المطلوبة : .2

 اخلدمة العمومية.إدارة اجلودة الشاملة. : تكون للطالب إحاطة باجملاالت التالية 

 :المادةمحتوى  .3

 اجلودة يف منظمات اخلدمة السياحية •

 اجلودة يف منظمات اخلدمة التعليمية •

 اجلودة يف منظمات اخلدمة الصحية •

 اجلودة يف منظمات اخلدمة التأمينية •

 اجلودة يف منظمات اخلدمة املصرفية •

 قائمة المراجع: .4

 2883األردن،إدارة األفراد ، دار الصفاء  مهدي حسن زوليف، •

 2887دار املريخ ، الرياض ، جاري ديسلر ، إدارة املوارد البشرية، •

 2884دار غريب ،القاهرة ، السلمي علي ، إدارة السلوا التنظيمي، •

 2885دار املريخ،الرياض، النجاح، اسرتاتيجية  إدارة الفريق: هاييس، •

 2885اجلامعية ،االسكندرية ،الدار  السلوا التنظيمي،  مبادىء صالح الدين عبد الباقي، •

 طريقة التقييم: .5

 خيضع التقييم إىل النظام املتواصل و إجراء امتحان  
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 إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسساتعنوان املاسرت: 
 

 :الضبط االحصائي للجودة المادة 

 :الثالث السداسي 

 :أ.بوحرود فتيحة  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية  

 بوحرود فتيحةأ.  على المادة: األستاذ المسؤول 

 أهداف التعليم: .1

 :بعد دراسة هذا املقياس سيكون الطالب قادرا على أن •

 .يعرف األسس النظرية والعملية للجودة وفوائدها •

 .يتعرف على الطرق اإلحصائية لضبط اجلودة •

 .حيلل النتائج اإلحصائية لضبط اجلودة •

 .قارن بني أنواع تكاليف اجلودةي •

 سس عمليات ضبط اجلودة االحصائى وكتابة التقاريرا •

 المعارف المسبقة المطلوبة : .2

 أدوات البحث العلمي، املعاينة االحصائية.: تكون للطالب إحاطة باجملاالت التالية 

 :المادةمحتوى  .3

 ؛ اجلودة حول وتعريفات مقدمة  االول: احملور •

 ؛ اإلحصاء أساسيات  الثاني: احملور •

 ؛ للمتغريات التحكم خرائط : الثالث احملور •

 . واملعاينة الفحص خطط : الرابع احملور •

 قائمة المراجع:. .4

، تعريب ومراجعة: سلطان  »اإلحصاء للتجاريني: مدخل حديث« [: 0440جورج كانا فوس ودون ميلر ] •

 حممد عبد احلميد وحممد توفيق البلقيين، دار املريخ للنشر، الرياض.

، دار احلامد  »اإلحصاء لإلداريني واالقتصاديني« [: 0445دالل قاضي، سهيلة عبد اهلل وحممود البياتي ] •

 األردن. –للنشر والتوزيع، عمان 

، الطبعة األوىل، دار الشروق للنشر  »أساسيات املعاينة اإلحصائية« [: 0441سليمان حممد طشطوش ]  •

 والتوزيع، عمان.
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، الطبعة األوىل، » SPSS   رق اإلحصاء: تطبيقات اقتصادية و إدارية باستخدامط«[:0446] شفيق العتوم  •

 دار املناهج، عمان. 

" دار وائل للنشر الطبعة األوىل SPSS[: " التحليل اإلحصائي األساسي باستخدام 0448] حمفوظ جودة  •

 عمان . -األردن

 طريقة التقييم: .5

خيضع التقييم إىل النظام املتواصل و إجراء امتحان  
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 إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسساتعنوان املاسرت: 
 

 :العمل أخالقيات المادة 

 :الثالث السداسي 

 :د. دالل عظيمي  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية  

 :بن حاح مونريأ.  األستاذ المسؤول على المادة 

 أهداف التعليم: .1

 : بعد دراسة هذا املقياس سيكون الطالب قادرا على

 .التعرف إىل طبيعة ومفهوم أخالقيات العمل •

 .التمييز بني املداخل املختلفة ألخالقيات العمل •

 التعرف إىل االنضباط وااللتزام الوظيفي •

 .عرف إىل املسؤولية االجتماعية ملنظمات األعمالالت •

 القضايا املتعلقة بأخالقيات األعمالالتعرف إىل أهم  •

 المعارف المسبقة المطلوبة : .2

يتوجب على الطالب أن يكون دارسا علوم التسيري وملما ببعض اجلوانب املتعلقة بإدارة املوارد البشرية 

 .وقوانني العمل

 :محتوى المادة  .0

  .العمل أخالقيات ومفهوم طبيعة احملور األول •

 الوظيفي العمل أخالقيات احملور الثاني •

 العمل وأخالقيات واملنظمات الفرد قيم  احملور الثالث •

 :الوظيفي وااللتزام االنضباط .احملور الرابع •

 األعمال ملنظمات االجتماعية املسؤولية احملور اخلامس •

 .السلوا وقواعد مدونة احملور السادس •

 العمل وأخالقيات للموظف العدواني السلوا احملور السابع •

 اإلداري و احلوكمة الفساد الثامناحملور  •

 قائمة المراجع: .4
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 1116،دار الكرمل ، عمان ، (األخالقية يف القطاع العام •

 0441الدار اجلامعية ، االسكندرية ،. السلوا يف املنظمات . حسن ، راوية  •

وأخالقيات  املسؤولية اإلجتماعية.حمسن منصور الغاليب ، طاهر ، مهدي حمسن العامري ، صاحل  •

 0445دار وائل ، عمان ، األعمال،

فؤاد عبد اهلل بن عمر , أخالق العمل و سلوا العاملني يف اخلدمة العامة و الرقابة عليها من  •

 1666منظور اسالمي, البنك العاملي للتنمية, جدة ,

                املنظمة العربية للتنمية , أخالقيات العمل بني الدين واجملتمع,أمحد جابر حسنني علي. أ   •

 3111,القاهرة , اإلدارية

 3112نسيم الصمادي, أخالق العمل , رواد املوارد البشرية , •

 .0446القاهرة ،  . دار الفاروق . إدارة املوارد البشرية . كشواي ، باري      •

 باللغة الفرنسية:-ب   •

• Bridget bouquet, Éthique et travail social , ed Dunod , 2012 
• Lyse Langois , Le professionnalisme et l’éthique au travail , ed PUL , 2012 

 

 طريقة التقييم: .5

خيضع التقييم إىل النظام املتواصل و إجراء امتحان  
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 إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسساتعنوان املاسرت: 
 

 :منهجية البحث العلمي المادة 

 :الثالث السداسي 

 :أ. حملي كمال  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية  

 :ونوغي فتيحةأ.  األستاذ المسؤول على المادة 

 أهداف التعليم: .1

الطالب من املنهجية العلمية إلجناز البحوث العلمية والتقارير امليدانية، واختيار يهدف املقياس لتمكني 

 تقرير نهاية الدراسة خالل السداسي الرابع من التكوين. موضوع الدراسة ألجناز

 المعارف المسبقة المطلوبة : .2

 أدوات البحث العلمي، املعاينة االحصائية.: تكون للطالب إحاطة باجملاالت التالية 

 :المادةمحتوى  .3

 مدخل إىل البحث العلمي؛ .0

 خطوات البحث العلمي؛ .0

 مناهج البحث العلمي؛ .3

 أدوات البحث العلمي؛ .0

 توثيق البحث العلمي؛ .0

 .تصميم البحث العلمي .0

 قائمة المراجع:. .4

 اجلزائر للكتاب، الوطنية املؤسسة ؛ اجلامعية الرسائل وكتابة املنهجية يف الباحث دليل بوحوش، عمار .0

2. Olivier Lawrence. L’élaboration d’une problématique de recherche : Sources, Outils et 

Méthode, Edition L’harmatton, 2005 
3. L . Albarello : apprendre à chercher Ed  Methodes en  sciences humaines 2007 

 طريقة التقييم: .5

خيضع التقييم إىل النظام املتواصل و إجراء امتحان  
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 إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسساتعنوان املاسرت: 
 

 :3اللغات األجنبية  المادة  

 :الثالث السداسي 

 :أ. حملي كمال  األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية  

 :تباني عبد الفتاحأ.  األستاذ المسؤول على المادة 

 أهداف التعليم: .1

الطالب من استعمال اللغات األجنبية احملصلة خالل السداسيني السابقني، من خالل يهدف املقياس لتمكني 

 اتقانا ختص جمال البحث الذي خيتص فيه.عروض تقدميية مباشرة باللغة األجنبية األكثر 

 المعارف المسبقة المطلوبة : .2

 الفرنسية، إدارة اجلودة الشاملة.االجنليزية، : تكون للطالب إحاطة باجملاالت التالية 

 :المادةمحتوى  .3

تعتمد املادة بقيام كل طالب بتقديم تقرير تربص معني، أو حبث حمدد، باللغة األجنبية، االجنليزية أو 

الفرنسية، اليت يتقنها أكثر، مع عرضها على الطلبة خالل احلصة الزمنية املخصصة للمادة، هلذا تعطى احلرية 

 للطالب يف اختيار اللغة املناسبة، ولألستاذ حتديد أي البحوث املنجزة من الطالب لعرضها.

 قائمة المراجع: .4

1. J.L.HANSON; a dictionary of economics and commerce; librairie du Liban; fourth edition; 1975 . 

 

 طريقة التقييم: .5

 خيضع التقييم إىل النظام املتواصل و إجراء امتحان  
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 إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسساتعنوان املاسرت: 

 :حتليل البيانات باستخدام  المادةspss 4 

 :الثالث السداسي 

 :حملي كمالأ.   األستاذ المسؤول عن الوحدة التعليمية  

 :حملي كمالأ.  األستاذ المسؤول على المادة 

 أهداف التعليم: .1

الطالب من استكمال مراحل استخدام أدوات البحث، فبعد متكنه من املعاينة يهدف املقياس لتمكني 

ك االحصائية، يكون الطالب بعد دراسة هذا املقياس قادرا على حتليل البيانات االحصائية املتحصل عليه، ويتم ذل

 من خالل الربنامج االحصائي املعتمد.

 المعارف المسبقة المطلوبة : .2

 املعاينة االحصائية، االحصاء، اإلعالم اآللي.: تكون للطالب إحاطة باجملاالت التالية 

 :المادةمحتوى  .3

 الجانب النظري:

 : اجملتمع، الوحدة، املسح الشامل و املسح بالعينة...1فاهيم اساسيةم .1

 مدخل اىل مجع البيانات و طرق املعاينة...: 2فاهيم اساسيةم .0

  SPSS إدخال البيانات والتعامل معها يف برنامج .0

  SPSS  حتويل البيانات يف .0

  SPSS  الوصف اإلحصائي ملتغري واحد يف برنامجحتليل ذو بعد واحد: .5

   SPSS  الوصف اإلحصائي ملتغريين يف برنامجحتليل ذو بعدين: .6

  SPSS  وعينتني باستخدام برنامجاالختبارات اإلحصائية لعينة  .7

       SPSS اختبارات حتليل التباين باستخدام برنامج .8

    SPSS برنامجالتحاليل متعددة األبعاد: الوصف اإلحصائي لعدة متغريات باستخدام  .1

 SPSS  باستخدام برنامج و التحليل العاملي االحندار املتعدد .14

 SPSS  معلميه باستخدام برنامج االختبارات الال .11
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 الجانب التطبيقي

 SPSS تثبيت برنامج .1

 و مكوناته حملة عن نافذة حمرر البيانات .0

  SPSS إدخال البيانات والتعامل معها يف برنامج .0

  SPSS  حتويل البيانات يف .0

  SPSS  يف برنامج و ملتغريين( ملتغري واحد)الوصف اإلحصائي  .5

  SPSS  باستخدام برنامج التباين( و اختبار حتليل لعينة وعينتني)االختبارات اإلحصائية  .6

 الوصف اإلحصائي لعدة متغريات .7

 SPSS  باستخدام برنامج و التحليل العاملي االحندار املتعدد .8

 SPSS  االختبارات الال معلميه باستخدام برنامج .1

 

 قائمة المراجع: .4

 
 وائل للنشر، األردن.دار  "، SPSS باستخدام برنامج، "التحليل اإلحصائي األساسي 2002 د. جودة حمفوظ، .1

2. J.L.HANSON; a dictionary of economics and commerce; librairie du Liban; fourth 

edition; 1975 . 

3. F. Poujol et all., 2010, «Analyse De Donnees Avec Spss »,  Pearson,  Paris.  

4. S. Tufféry, 2007, « Data Mining Et Statistique Decisionnelle »,  Technip, Paris.  

5. J. Stafford & p. Bodson, 2006, « L'analyse Multivariee avec SPSS »,  Presses de l'Univ. 

du Québec.  

6. M. Plaisent et all., 2009, « Introduction à l'analyse des données de sondage avec 

SPSS », Presses de l'Univ. du Québec.  

7. www.ats.ucla.edu/stat/spss/notes_old/default.htm 

 

 

 طريقة التقييم: .5

 خيضع التقييم إىل النظام املتواصل و إجراء امتحان  
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V-  العقود/االتفاقيات
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VI- السيرة الذاتية للمنّسقين 
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 الميدانالسيرة الذاتية لمسؤول 

 

ETAT  CIVIL : 

 

Nom :   AKKI  ALOUANI                    Prénom :    Aoumeur 
Date et lieu de naissance :   10 mars 1950 à Mélika-haut, Ghardaïa 

Situation familiale :              marié                                                           Nombre d’enfants :    cinq 

Adresse :                                Cité Lakhal LAMRI, 150 logements, Bâtiment Lg,   n°134,    Bel Air, Sétif. 

Numéro du téléphone :        (036) 91 30 35.                                            e.mail :    aakkialouani@yahoo.fr 

 

FORMATION  SUPERIEURE : 

 

  1 – Graduation : 

Date :                      1970 – 1973                                          Lieu :    Ecole Supérieure de Commerce d’Alger ; 

Diplôme obtenu : -  licence ès-sciences commerciales et financières (section francophone),  

                              -  Certificat de spécialisation en : Finances-Comptabilité. 

  2 – Première Post-Graduation : 

Date:            1973 – 1974                    Lieu:   Oxford Academy of English, Oxford, Grande Bretagne, 

Formation : langue anglaise. 

 

Date :                1974 – 1977              Lieu :   Birmingham University, Faculté de Commerce et des Sciences  

                          Sociales,                    Diplôme obtenu: Master of Social Sciences in Accounting 

  3 – Deuxième Post-Graduation : 

 

Date :                    20-11-2008   Lieu :   faculté des Sciences Economiques et des Sciences de Gestion,  

                             département  des Sciences Economiques, Université Ferhat Abbas,   Sétif ; 

Diplôme obtenu: Doctorat d’Etat en Sciences Economiques          Mention :    très honorable 

Intitulé de la thèse : « Analyse économique des obstacles à la productivité, cas des   E.P.A. » 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : 

 
1 – Date :               mai 1977 – septembre 1977         Lieu :   SONAREM, Alger 

      Poste occupé : chargé d’études. 

 

2 – Date :               septembre 1977 – septembre 1979         Lieu :   service militaire 

      Poste occupé : administrateur chargé des marchés publics à la DASC (du 13/03/78 au 18/09/79). 

 

3 – Date :               1980 –1982           Lieu :    cabinet d’organisation comptable, Alger 

      Poste occupé : collaborateur chargé de la vérification des comptes de la Sonacome. 

 

4 – Date :     1982 – 1984       Lieu :     Ghardaîa 

      Emploi : mise en place et gestion d’une unité familiale de production et vente de matériaux de construction. 

 

5 – Date :      septembre 1984 à ce jour 

      Lieu :      I.N.E.S. des Sciences Economiques puis Université Ferhat  Abbas,  Institut des Sciences  

                      Economiques,  puis faculté des  sciences économiques et  des sciences de gestion, Sétif ; 

      Postes occupés : 

  Directeur adjoint chargé des études par arrêté de M. Le Ministre n°139    

           du 10/04/85 (du 1/10/84 au 06/03/89) 

  Directeur adjoint chargé des études par décision du 01/05/94 à 1998 

  Chef du département des sciences commerciales par arrêté ministériel 

           de 1998 au  09/10/2001. 

 

6 – Charges d’enseignement : Maître assistant chargé de cours assurant les   enseignements  suivants : 
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        a – en graduation : 

 Comptabilité approfondie : cours (1984 – 1985) ; 

 Fiscalité de l’entreprise :    cours (1985 – 1986) ; 

 comptabilité analytique d’exploitation : cours et TD : licence en économie,  

         option gestion et sciences financières (1987 à 1991) ; 

 comptabilité analytique d’exploitation : cours et TD : DEUA (1989 à 1995) ; 

 comptabilité analytique d’exploitation : cours et TD : deuxième année sciences  

          commerciales (1996 -2009) ; 

 Comptabilité générale : TD : première année sciences commerciales : (deux  

          années consécutives) ; 

 Anglais et français économiques (de 1984 à 1996 : pour compléter le V.H.H. et  

         en heures supplémentaires) : 2
ème

, 3
ème

 et 4
ème

 année (différentes spécialités) ; 

 Comptabilité de gestion : troisième année LMD (finances-comptabilité) :  

          premier semestre 2007-2008 à ce jour;  

 Systèmes d’information comptable : troisième année LMD (finances- 

          comptabilité) : deuxième semestre 2007-2008 à ce jour. 

 

        b – en post graduation : première année magister et M1 et M2 master: 

 anglais économique : 1992-1993 

 comptabilité analytique approfondie :2000-2001 

 systèmes d’information : 2003-2004, 2005-2006 et 2006-2007 et 2009- 

           2010 et 2010-2011 

 anglais économique : master banque-assurance : 2008-2009 et 2009- 

           2010 (M1 et M2) 

 anglais économique : master finances-comptabilité 2009-2010 (M2) 

 anglais économique : magister économie internationale : 2009-2010 

 comptabilité de gestion approfondie : master (M1) comptabilité-audit :  

          2010-2011 

 

        c – Université de la formation continue : 

- Mathématiques appliquées à l’économie : 1997 à 2002 ; 

- Mathématiques financières : 1996 à 2002. 

 

7 – Encadrements : 

      a – membre ou président de jury de soutenance magister et doctorat 

      b – magister et doctorat : 2010-2011 

      c -  D.E.U.A,  Licence et LMD : mémoires de fin de cycle 

                              

8 – participation aux manifestations scientifiques : 

 

Intitulé de la 

communication 

Manifestation Lieu date 

1 - le système d’information 

comptable et la compétitivité de 

l’entreprise : le lien entre deux 

concepts  

séminaire international  Université de Biskra 2002 

2 - Productivité et compétitivité, 

interdépendance de deux notions . 

journée d’études   Université de 

Biskra 

octobre 2002 

3 - L’excellence organisationnelle 

passe par un système 

d’information excellent  

colloque international 

sur : « La performance 

excellente des 

organisations et des 

gouvernements » 

Département de Gestion de 

la Faculté de Droit et des 

Sciences Economiques de 

l’Université de Ouargla 

9 et 10 mars 2005 

4 – La communication dans les 

organisations de services : 

préalable à une gestion efficace 

journée mondiale des 

télécommunications 

Université de Sétif 

(organisée par Algérie 

Télécom à l’occasion de la 

journée internationale des 

télécommunications 

17 mai 2005 
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5 - L’EFFICACITE 

ORGANISATIONNELLE : 

L’APPORT DES SYSTEMES 

D’INFORMATION ET DES TIC  

Colloque international 
sur :« La Gestion Efficace 

dans les Entreprises 

Economiques » 

l’Université Mohamed 
BOUDIAF.  Faculté des 

Sciences Economiques, des 

Sciences de Gestion et des 

Sciences Commerciales, 
MSILA 

3 et 4 mai   2005 

6 - Le système d’information et de 

communication et apprentissage 

colloque international (n’a 
pas été envoyée à temps) 

Biskra 2005 

7 - La performance de l’entreprise 

algérienne et son environnement  

Publication revue des 
sciences économiques 

Faculté des Sciences 
Economiques et des Sciences 

de Gestion 

2007 

أثار التحوالت الحالية على  نمو  - 0

 االقتصاد الجزائري: فرص أو عوائق

      –األسبوع الثقافي   

جمعية الطلبة الميزابيين  

جامعة باتنة  -  

 

األربعاء    باتنة

05/40/47  

9 - La comptabilité et la 

mondialisation : influence réciproque 

 

Journée d’études sur les 

réformes de la  comptabilité 

Unité de recherche sur les 

systèmes d’information 
comptables 

Prévue début année  

2008-2009 

10 – l’accord Algéro-européen Journée d’études Association des étudiants de 
Mélika, Ghardaïa 

 Hiver 2007 

االستشارة و تسيير المؤسسات  – 00 جمعية األساتذة الجامعيين  ايام دراسية 
 الميزابيين

 2006 صائفة

12 - Crise financière : 

l’information comptable est-

elle coupable ? 

 

Colloque international 
sur la 

« Crise financière 

internationale, 

Ralentissement économique 

mondial et Effets sur les 

économies euro-

maghrébines. » 

 

Université Bejaia Samedi 10 & 
Dimanche 11 Octobre 

2009 

 

13 - Crise financière ou crise 

d’éthique : Quelle alternative? » 
أخالق : هل من بديل  أزمة مالية أو أزمة

   ؟

 

Thème du colloque 

« Crise financière 

et  économique et 

gouvernance 

mondiale » 

 

Université Ferhat Abbas Sétif 20 et 21 octobre 2009 

 

       

9 – Unité de recherche : membre des unités de recherche suivantes : 

 A – intitulé :  «L’évolution des systèmes d’information et l’entreprise  algérienne face  

                       aux contraintes de la  mondialisation. », Code M1901/06/2003, projet  

                       ANDRU, dirigé par Mr. OULD AMER   Smaïl, janvier 2003 à 2007 

 

 B – intitulé :  “Les systèmes d’information :  outils de gestion stratégique des  

                      organisations face à la  mondialisation », projet ANDRU, dirigé par Mr. 

                      OULD AMER Smaïl, janvier 2008     

 

10 –  Recherches en cour : 

- Obstacles économiques et socioculturels à la mise en place d’un système de comptabilité de 

gestion : cas des établissements hospitaliers. 

- L’inefficience des E.P.A. : causes économiques et socioculturelles. 

- La gestion des risques et les systèmes d’information. 

- Evaluation comptable : valeur ou coût.  
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 التسييرالسيرة الذاتية لمسؤول شعبة 

Nom :    BOUADAM 

Prénom : KAMEL 

Date et lieu de Naissance : 29 / 04 / 1956   à   Sétif 

Tél. fixe : 036 93 95 27   ;  Tél. portable : 07 75 00 79 80 

Adresse : Cité Bouaroua, 3ème tranche N° 21  Sétif 
Email : bouadamkamel@yahoo.fr  

Faculté des sciences économiques et de la gestion 

Université de S E T I F 

 

Diplômes universitaires 

 

Doctorat d'Etat en Sciences économiques : 26 octobre 2004, Université de Constantine 

Magister Option " études quantitatives " 15 novembre 1985. 

Licence en sciences économiques option planification 1980-1981.  

Baccalauréat option technique économique, 1976, Lycée Mohamed Kerouani, Sétif, Algérie 

 

Publications : 

Internationales : 

1- Article publié dans la revue Egypte Contemporaine «  Problématique de la privatisation dans le 

monde avec étude du cas algérien » Société Egyptienne d’économie politique de statistique et de 

législation, Caire juillet 2007, N° 487, 98 année,  Index international ISSN 1110  espes@hotmail.com 

 

2- article intitulé  « la privatisation en Algérie entre les textes et la réalité du terrain » publié dans la 

Revue contemporaine d’Egypte, 2008-2009, Caire N° 493, ISSN 1110 2008/17441site 

espes@hotmail.com 

 

Nationales : 

 

1- Stratégies des petites et moyennes entreprises, avec étude du cas algérien, revue scientifique 

spécialisée dans les sciences économiques éditée par la faculté des sciences des sciences 

économiques et de gestion , Université Farhat Abbas N° 2 , 2003 Sétif, ISSN 1112-3443 

 

2- Les effets de la mondialisation sur l’éducation et l’emploi en Algérie ; revue scientifique 

spécialisée dans les sciences économiques éditée par la faculté des sciences des sciences 

économiques et de gestion , Université Farhat Abbas N° 4 , 2005 Sétif, ISSN 1112-3443 

 

3- Quelles visions stratégiques pour la réforme bancaire en Algérie, avec Meliani Hakim, revue des 

sciences humaines, période scientifique publié par l’université de Biskra, N° 5, Février 2005, ISSN 

1112-3176 

 

4- Le climat des IDE en Algérie : tendances et perspectives, revue des sciences humaines, période 

scientifique publié par l’université de Biskra, 

    N° 12, Novembre 2007, ISSN 1112-3176 

 

mailto:bouadamkamel@yahoo.fr
mailto:espes@hotmail.com
mailto:espes@hotmail.com
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5- l’Algérie à la veille  de son accession à l’OMC, revue Economie contemporaine, revue 

académique, semestrielle éditée par l’institut des sciences économiques et des sciences de gestion, 

Centre universitaire de Khémis Miliana, N°  3 Avril 2008, ISSN 1112-7570 

 

6- Entreprenariat, croissance et développement des entreprises, Revue d’économie et de 

management, les cahiers du MECAS, Université de Tlemcen, Faculté des sciences économiques et de 

gestion , N° 4, Décembre 2008, ISSN 1112-5969 

7- Apports et limites de la politique de l’emploi en Algérie, revue des sciences humaines, période 

scientifique publié par l’université de Biskra, 

    N° 18, Novembre 2010, XI année,  ISSN 1112-3176 

Proceedings: 

 

1- la PME –PMI algérienne : passé, présent et perspectives ; thématique « Le financement des petits 

et moyens projets et la promotion de leur rôle dans les économies maghrébines » ;  Edition 

laboratoire partenariat et investissement dans les PME dans l’espace euromaghrébin (P.I.E.E.M), 

Université de Sétif 2004 

 

2 -  Analyse des impacts macroéconomiques et sectoriels de  l’accord d’association entre l’Algérie et 

l’UE. Thématique «  L’intégration des économies arabes comme mécanisme d’amélioration et de 

dynamisation du partenariat Euro Arabe » ; Edition P.I.E.E.M, faculté des sciences économiques 

Sétif, 2005 

 

Participation au Conférences : 

• Internationales : 

 

« Le choix des stratégies dans les PME algériennes » colloque international organisé les 23 -24 & 25 

juin 2003 sur le thème : Gouvernance et développement de la PME, CREAD (Centre de recherche en 

économie appliquée pour le développement, Hilton (Algérie) 2003 

 

« Analyse  des impacts macroéconomiques et sectoriels de l’accord d’association entre l’Algérie et 

l’union européenne » Séminaire international intitulé : األوروبية-وتفعيل الشراكة العربية لتحسين النكامل         

 االقتصادي  كألية 

8 et 9 mai 2004, université de Sétif 

 

« Gouvernance et développement des entreprises dans les pays arabes », séminaire international sur 

la gestion efficace dans les entreprises publiques, 3-4 mai 2005, Biskra 

 

« Financement des entreprises : enjeux et défis des entreprises algériennes » :  

Responsable ou membre d’un projet de recherche  

- Chef de projet intitulé «  Planification et Evaluation »  agréé à partir du 1er janvier 2001 Code M 

1901 /02 / 2001 

 

- Chef de projet intitulé «  La question de l’emploi en Algérie : tendances et perspectives » agréé à 

partir du 1er janvier 2007, Code M01220060033 

 

- Chef de projet dont l’intitulé est  «  أنظمة النمو المرتكزة على المعرفة  »   

Agréé à partir du 1er janvier 2009, code M01220080048 
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- Chef de projet intitulé «  Management des projets et spécificités du cas algérien » projet agréé à 

partir du 1er janvier 2011 sous le code de P01220100038 

 

- Membre du projet «  stratégie dans les PME et PMI : étude empirique dans la wilaya de Sétif » code 

M 1901 /07/2004 

 

-  Membre du projet «  Entreprenariat et projets dans la région de Sétif » projet agréé à partir du 1er 

janvier 2010 code M01220090068 
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 التخصصالسيرة الذاتية لمسؤول 

 معلومات شخصية

 سامي االسم : 

 :هباش اللقب 

 17/11/1659: تاريخ امليالد 

 :17 71 31 31 07 اهلاتف 
 : الربيد االلكرتوني   ecosetif.com-s.habache@univ  

 الشهادات العليا

  ، 3111ماجستري علوم التسيري، تسيري املؤسسات . 

  ،3113ليسانس علوم التسيري، فرع مالية . 

 المسار المهني

 10- 13 - 3111   1جامعة سطيف  –استاذ مساعد "ب" كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري . 

 15-13-3112  1جامعة سطيف  –االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري أستاذ مساعد "أ" كلية العلوم . 

 النشاط البيداغوجي

 املقاييس املدرسة:

  ، 3117تدقيق الوظائف ، لطلبة السنة الرابعة عللوم التسيري . 

  ، 3111-3116االقتصاد الكلي ، لطلبة السنة الثانية ، جذع مشرتا ل م د . 

 3111 – 3111مشرتا،  االقتصاد اجلزئي ، لطلبة السنة األوىل جذع 

  ، 3111/3113تسيري مؤسسة ، لطلبة السنة الثانية جذع مشرتا . 
  ،3113/3112إقتصاد املؤسسة ، لطلبة السنة الثانية جذع مشرتا . 

 : نشاطات علمية أخرى 

  3112مارس  13- 11املشاركة يف امللتقى الدولي: من 

تقييم أثار برامج االستثمارات العمومية و انعكاساتها على التشغيل و االستثمار و النمو االقتصادي خالل "    

 -سطيف-"جامعة فرحات عباس 3110إىل  3111الفرتة من 

تقييم الربامج االستثمارية من منظور حتقيق التنمية االقتصادية يف اجلزائر خالل عنوان املداخلة :"      

 "  3110-3111الفرتة 
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VII:رأي وتأشيرة الهيئات اإلدارية والعلمية 

 تساسؤمي الفة لشامة الدوجال ةرادإ: ياديمكألا عنوان الماستر

 اللجنة العلمية للقسم

 

 اللجنة العلمية للقسم: تأشيرةرأي و

 

 

 التاريخ

 المجلس العلمي للكلية 

 

 تأشيرة المجلس العلمي:رأي و

 

 

 التاريخ :

 

 

 عميد الكلية 

 

 :تأشيرة عميد الكليةرأي و

 

 

 التاريخ :

 

 المجلس العلمي للجامعة 

 

 رأي و تأشيرة المجلس العلمي:

 

 

 التاريخ :
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VIII- تأشيرة الندوة الجهورية: 

 لعرض التكوين( النسخة النهائية)التأشيرة تكون  فقط قي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


